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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ο Δημ. Λυπουρλής, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, περιγράφει με το δικό του γλαφυρό τρόπο, στο κείμενο μιας διάλεξής 
του, που δόθηκε στο 5ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο 17-19/5/90, την ανησυχία ενός 
γιατρού όταν πληροφορήθηκε ότι ο Ιπποκράτης αρνήθηκε να προσφέρει την Ιατρική 
του βοήθεια σε κάποιον βάρβαρο που του τη ζήτησε.

“Έντρομος, γράφει, μου τηλεφώνησε τις προάλλες αγαπητός συνάδελφος του Οδο-
ντιατρικού μας Τμήματος να με ρωτήσει, αν είναι αλήθεια πως ο Ιπποκράτης – έτσι είχε 
διαβάσει σε μια επιφυλλίδα – αρνήθηκε την Ιατρική του βοήθεια σε κάποιους βαρβάρους 
που του τη ζήτησαν. “Εγώ ορκίσθηκα” μου πρόσθεσε, “σ’ αυτόν και δεν θα καταλάβαινα 
πλέον γιατί, αν είναι να ήταν αληθινή αυτή η πληροφορία”.1 

Και συνεχίζει, ας είναι ήσυχος ο γιατρός, ότι ορκίστηκε στον αληθινό Ιπποκράτη. Γιατί 
υπάρχει και ο Ιπποκράτης του θρύλου, ο οποίος έχει τη μορφή που ήθελαν γι’ αυτόν 
οι Πανέλληνες, που πιστεύουν στην αξία του. Ήθελαν, όμως, να νοιώθουν περηφάνεια, 
γι’ αυτόν όχι μόνο για την ιατρική του αξία΄ πάνω απ’ όλα τον ήθελαν φιλέλληνα, λέξη 
που χρονολογείται από τους καιρούς εκείνους. 

Στη διαχρονική πορεία της Ιατρικής Ηθικής περιγράφονται, όπως διαβάζουμε στις 
επιμέρους εισηγήσεις, περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι όχι μόνο δεν τήρησαν τον όρκο 
τους, αλλά προέβησαν σε φρικαλεότητες τις οποίες καταδίκασε και καταδικάζει η 
σύγχρονη κοινωνία. 

Αλλά και στη μακρόχρονη πορεία της ελληνικής ιατρικής, από τους αρχαίους ακόμη 
χρόνους, συναντάμε αναφορές για περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι δεν τήρησαν τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κείμενο του Όρκου του Ιπποκράτη. Πέρα από την 
περίπτωση του Ιπποκράτη,1 ο οποίος αρνήθηκε να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες 
σε κάποιον βάρβαρο, που του τις ζήτησε, παρόμοια αντίδραση σημειώνεται και από το 
Δέξιππο όπως διαβάζουμε στο λεξικό του Σούδα.2-4

Με τις αναφορές αυτές, που έρχονται από τους αρχαίους χρόνους, αλλά και πολλές 
παρόμοιες στο σύγχρονο κόσμο, φαίνεται ότι οι γιατροί δεν ακολουθούν με τον απαι-
τούμενο σεβασμό, τις παροτρύνσεις όπως περιγράφονται στον Όρκο του Ιπποκράτη.3,4

Στις περιπτώσεις αυτές, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, τα οποία καλούμεθα να 
απαντήσουμε. Το κυριότερο απ’ αυτά, αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει ο σημερι-
νός γιατρός να αρνηθεί την παροχή ιατρικής φροντίδας στον πολιτικά, πολιτισμικά, ή 
θρησκευτικά αντίπαλό του, ή σε οποιονδήποτε άρρωστο του τη ζητήσει.5-7

Σε άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις μέρες μας, οι γιατροί εμπλέκονται σε καταστά-
σεις στις οποίες ζητείται η παρέμβασή τους για άτομα που έχουν υποστεί τις συνέπειες 



βίας. Άλλοτε, προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις που δεν είναι αναγκαίες, χωρίς να παρα-
λείπουμε τις περιπτώσεις ιατρικών λαθών.

Προκειμένου να αναλύσουμε τα ερωτήματα αυτά, στη μεγαλύτερη δυνατή έκτασή 
τους, διευρύναμε τον αριθμό των εισηγήσεων, οι οποίες όμως δεν ήταν δυνατό να πε-
ριληφθούν όλες στο πρόγραμμα. Κατόπιν αυτού, η δομή του Συμποσίου διαμορφώθηκε 
ώστε να περιλάβει δυο ομάδες εργασιών. Η πρώτη, αφορά εκείνες, οι οποίες παρουσι-
άστηκαν προφορικά στο Συμπόσιο, ενώ η δεύτερη περιέλαβε αυτές που εμφανίζονται 
ως γραπτό κείμενο στον τόμο των πρακτικών, χωρίς να έχει προηγηθεί προφορική 
παρουσίασή τους.

Στον τόμο αυτόν περιελήφθησαν και στοιχεία από το 7ο Συμπόσιο της ΕΔΙΠ που 
έγινε στις 21 Μαΐου 2011 στο Ευγενίδιο Ίδρυμα με θέμα: 

«Η Ηθική στη σύγχρονη κλινική πράξη». 
Στη διάρκεια του Συμποσίου αυτού αναγορεύτηκαν σε Κήρυκες του Ιπποκρατείου 

Πνεύματος, ο Καθηγητής Σπύρος Μουλόπουλος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος.

Από τη θέση αυτή, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες 
στους συγγραφείς αυτού του βιβλίου, καταρχήν για την προθυμία με την οποίαν δέ-
χθηκαν την πρότασή μου, ιδιαίτερα όμως για τη μεγάλη συμβολή τους στην επιτυχία 
αυτής της προσπάθειας.

Η ΕΔΙΠ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σύγχρονου γιατρού για Συνεχιζόμενη 
Ιατρική Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ιατρική Ηθική, προχώρησε στην ανατύπωση του 
έργου του Μανόλη Σ. Καπιόκα ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΙΟΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ. 
Στην οικογένεια Κιαπόκα εκφράζουμε ευχαριστίες για την άμεση και χωρίς περιορι-
σμούς ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας για ανατύπωση του βιβλίου αυτού. Αυτή είναι 
η δεύτερη προσφορά της ΕΔΙΠ, η οποία ακολούθησε εκείνη με το βιβλίο του Jacques 
Jouanna (1998) με τίτλο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Φεβρουάριος 2012
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Ιατρική Ηθική σε Καταστάσεις Κρίσεων 
σε Ειρήνη–Πόλεμο

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης, Σιμέλλα Προβατοπούλου

Η ΙΑΤΡΙΚΗ
Αρχίζει από τον άρρωστο, συνεχίζεται με τον άρρωστο

και τελειώνει στον άρρωστο
Sir William Osler, 19ος Αιώνας

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Στον πρόλογο του βιβλίου αυτού, ο Λυπουρλής (1991)1, περιγράφει την ανησυχία 
ενός γιατρού, ο οποίος ενώ είχε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, πληροφορείται ότι ο 
δάσκαλος αρνήθηκε να προσφέρει τη βοήθειά του σε κάποιους βάρβαρους που του τη 
ζήτησαν. Προκειμένου να καθησυχάσει το γιατρό του ο Λυπουρλής (1991)1 τον ενημε-
ρώνει ότι υπάρχει και ο Ιπποκράτης του θρύλου, για τον οποίον οι Πανέλληνες ήθελαν 
να νοιώθουν υπερηφάνεια όχι μόνο για την ιατρική του αξία, αλλά γιατί τον ήθελαν πάνω 
απ’ όλα φιλέλληνα.

Στο λεξικό του Σούδα2, στη λέξη Δέξιππος, υπάρχει μια ιστορία ανάλογη με εκείνη 
του Ιπποκράτη. Ο Σατράπης της Καρίας Εκατόμνος φώναξε το Δέξιππο, μαθητή του 
Ιπποκράτη, με τη μεγαλύτερη φήμη από την Κω, για να θεραπεύσει τα δυο του παιδιά, 
τα οποία ήταν σε βαριά κατάσταση. Ο Δέξιππος δέχθηκε την πρόσκληση με την προϋπό-
θεση ότι ο Εκατόμνος θα έθετε τέρμα σε μια διαμάχη ανάμεσα στην Καριά και την Κω. 
Η απάντηση επιβεβαιώνει, όπως υποστηρίζει ο Jouanna (1998)3, το γεγονός ότι πολλοί 
γιατροί ήταν σε θέση να διαδραματίσουν πολιτικό ρόλο εκείνη την εποχή. Ο Ιπποκράτης 
δεν υπήρξε, συνεπώς, ο μόνος γιατρός ο οποίος παρενέβη υπέρ της πατρίδας του. 
Αναμφισβήτητα, σημαντικό πολιτικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξε και ο Δημοκίδης από τον 
Κρότωνα, ο οποίος όντας κρατούμενος αιχμάλωτος υποχρεώθηκε να θεραπεύσει το 
βασιλιά των Περσών Δαρείο. Ο Δημοκίδης θεράπευσε, επίσης, από ένα απόστημα στο 
στήθος, και τη βασίλισσα Ατόσσα4.

Οι ιστορικές μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ο Δημοκίδης δεν έγινε ποτέ με τη θέλησή 
του ένας από τους γιατρούς του βασιλιά των Περσών. Η άποψη αυτή ενισχύεται από 
το γεγονός ότι κατάφερε αργότερα, με δόλο, να επιστρέψει στην πατρίδα του στον 
Κρότωνα τη σημερινή νότια Ιταλία.
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Ένας άλλος γιατρός από την Κω, ο Απολλωνίδης αποτελεί κλασικό παράδειγμα αυ-
τού που ο λαός αποκαλεί “άνοδος και πτώση”, εν προκειμένω αυτού του “γιατρού της 
αυλής”. Ο Απολλωνίδης, έζησε για πολλά χρόνια στην αυλή του βασιλιά Αρταξέρξη Α΄ 
και έλαβε πολλές τιμές. Το τέλος του όμως ήταν φρικτό, γιατί τόλμησε να θέλξει την 
αδερφή του βασιλιά. Ο Απολλωνίδης, παρέβη τον 7ο, κανόνα του Όρκου, έναν από τους 
βασικούς κανόνες της Ιπποκρατικής ιατρικής που λέει: 

«όποια σπίτια επισκέπτομαι, θα τα επισκέπτομαι για την ωφέλεια των 
αρρώστων, θα αποφύγω οποιαδήποτε εκούσια βλαπτική ενέργεια, και κάθε 
λανθασμένο χειρισμό».
Υπάρχει ακόμη και η μαρτυρία στον Ινδικό κώδικα Charaka Samhita, ο οποίος υπο-

χρέωνε τους γιατρούς να αρνούνται τις υπηρεσίες τους στους εχθρούς του άρχοντα, 
στους κακοποιούς, στις αδέσποτες γυναίκες και στους ετοιμοθάνατους αρρώστους5.

Με τις αναφορές αυτές, που έρχονται από τους αρχαίους χρόνους, αλλά και πολλές 
παρόμοιες στο σύγχρονο κόσμο, φαίνεται ότι οι γιατροί δεν ακολουθούν, με τον απαι-
τούμενο σεβασμό, τις παροτρύνσεις όπως περιγράφονται στον Όρκο του Ιπποκράτη.

Στη διαχρονική πορεία της Ιατρικής Ηθικής περιγράφονται, όπως διαβάζουμε στις 
επιμέρους εισηγήσεις, περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι όχι μόνο δεν τήρησαν τον όρκο 
τους, αλλά προέβησαν σε φρικαλεότητες τις οποίες καταδίκασε και καταδικάζει η 
σύγχρονη κοινωνία. 

Συνεπώς, τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι 
πολλά και ποικίλα, θα επικεντρωθούμε όμως στα κυριότερα απ’ αυτά όπως: Ποιοί είναι 
οι λόγοι που συνέβαλλαν στη λήψη παρόμοιας απόφασης; Ποιά η σχέση της αντίδρασης 
του Ιπποκράτη, ή του Δέξιππου με εκείνη του σημερινού γιατρού, όπου τη συναντάμε, 
όσον αφορά τον πολιτικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά αντίπαλό του; Μπορεί ο σημερινός 
γιατρός να αρνηθεί την παροχή υπηρεσίας υγείας στις ως άνω ομάδες πολιτών; ή ακόμη 
και σε οποιονδήποτε άρρωστο του τη ζητήσει; Πέρα απ’ αυτά, οι γιατροί εμπλέκονται, 
συχνά, και σε καταστάσεις στις οποίες με άμεσο, ή έμμεσο τρόπο ζητείται η παρέμβασή 
τους στην αντιμετώπιση ατόμων τα οποία έχουν υποστεί τις συνέπειες της βίας, μιας 
οποιασδήποτε επικρατούσας πολιτικής κατάστασης. Σε άλλες περιπτώσεις, προβαίνουν 
σε ιατρικές πράξεις που δεν είναι αναγκαίες, χωρίς να παραλείπουμε τις περιπτώσεις 
ιατρικών λαθών,6,7 για τα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στη συνέχεια. Αυτά, αλλά και 
πολλά άλλα ακόμη, είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει 
το Συμπόσιο αυτό. 

Η ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΑΡΡωΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Αλλά και μέσα από τις πραγματείες της Ιπποκρατικής συλλογής αναδεικνύεται ένα 
θέμα το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον στη σχέση γιατρού και αρρώστου, κυρίως όμως 
με την έννοια της επιλεκτικής προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, ο ιππο-
κρατιστής γιατρός επιλέγει στην Αρχαιότητα ποιόν άρρωστο θα θεραπεύσει.

Ο Πλάτων στους Νόμους8, περιγράφει μια ιατρική ελεύθερη, η οποία θεραπεύει 
ελεύθερους ανθρώπους και μια άλλη ιατρική σκλαβωμένη, στην οποία οι βοηθοί των 
γιατρών είναι εκείνοι που θεραπεύουν τους σκλάβους, είτε είναι οι ίδιοι σκλάβοι, είτε 
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ελεύθεροι. Κάθε ένα από τα δύο είδη ιατρικής διακρίνεται ανάλογα με: α) την κοινωνική 
καταγωγή των αρρώστων και β) τη μέθοδο που ακολουθείται από τους γιατρούς. Σε ένα 
απόσπασμα των Νόμων ο Πλάτων γράφει:

«Υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι έτσι, οι οποίοι είναι γιατροί, ας πούμε, και 
άλλοι οι οποίοι είναι βοηθοί τους, τους οποίους όμως εμείς αποκαλούμε, επίσης, 
γιατρούς; ρωτά ο Αθηναίος.
– Φυσικά, απαντά ο Κλεινίας.
– Είτε οι τελευταίοι είναι ελεύθεροι, είτε σκλάβοι, ξαναπαίρνει το λόγο ο Αθη-
ναίος, απέκτησαν τη γνώση αυτή της τέχνης συμμορφούμενοι στις υποδείξεις 
του δασκάλου τους, κοιτάζοντάς τον να ενεργεί και έχοντας εμπιστοσύνη στην 
εμπειρία του, δεν ανήκουν όμως όλα αυτά στα φύσει αποκτήματα, όπως συμβαί-
νει με τους ελεύθερους γιατρούς οι οποίοι, με τη σειρά τους, έμαθαν αυτήν την 
τέχνη κατ’ αυτό τον τρόπον και τη διδάσκουν έτσι και στα δικά τους παιδιά…
Εφόσον μέσα στις πόλεις υπάρχουν, ανάμεσα στους αρρώστους, σκλάβοι και 
ελεύθεροι άνθρωποι, είναι οι σκλάβοι, σε συντριπτικό βαθμό, που θεραπεύουν 
συνήθως σκλάβους, πραγματοποιώντας περιοδείες, ή από το ιατρείο τους. 
Κανείς από αυτού του είδους τους γιατρούς δεν δίνει ούτε δέχεται, εξήγηση 
στις μεμονωμένες περιπτώσεις διαφόρων υπηρετών, αλλά συνιστά αυτό που 
αποφασίζει βασιζόμενος στην εμπειρία του, σα να ήταν άριστα πληροφορημέ-
νος, με δύναμη παραπλήσια μ’ εκείνη του τυράννου, ενώ έπειτα προχωρεί με 
ταχύ βήμα σε μια άλλη περίπτωση αρρώστου υπηρέτη. Επιφέρει κατ’ αυτό 
τον τρόπο μια ελάφρυνση στον κύριό του κατά τη θεραπεία των αρρώστων.
Ο ελεύθερος γιατρός, με τη σειρά του, θεραπεύει και εξετάζει τον περισσότερο 
καιρό τις νόσους των ελεύθερων ανθρώπων. Ενημερώνεται γι’ αυτές τις νόσους 
από την αρχή της εμφανίσεώς τους, σύμφωνα με τη φύση και παραδίδει τμη-
ματικά τα πορίσματά του στον άρρωστο και στους οικείους του. Συγχρόνως, 
ενημερώνεται ο ίδιος κοντά στους αρρώστους και, όσο μπορεί, καθοδηγεί ο ίδιος 
τον άρρωστο και δεν του χορηγεί θεραπεία χωρίς πρώτα να τον πείσει γι’ αυτήν”.
Με τη μαρτυρία αυτή, ο Πλάτων επιχειρεί να παρουσιάσει μια αντίθεση ανάμεσα 

στον καλό και τον κακό γιατρό, για να μεταφέρει στη συνέχεια την ευθύνη για όλα στον 
καλό και τον κακό νομοθέτη. Παράλληλα, παρέχει και πληροφορίες για την οργάνωση 
της Ιατρικής στην κλασική περίοδο. Ο Πλάτων, υποστηρίζει ότι οι γιατροί είχαν βοηθούς 
των οποίων η εκπαίδευση ήταν “μαζική”. Αυτοί ήταν είτε σκλάβοι είτε ελεύθεροι και 
μπορούσαν ανάλογα με την περίσταση να θεραπεύουν πελάτες αλλά μόνο σκλάβους. 
Αντίθετα, οι πελάτες των γιατρών ήταν μόνο ελεύθεροι άντρες, ή γυναίκες.

Η ίδια διαδικασία διαπιστώνεται και μέσα από την Ιπποκρατική συλλογή με τη διαφο-
ρά ότι στον Ιπποκράτη οι βοηθοί δε φαίνεται να έχουν αναπτύξει πελατειακές σχέσεις.

Στις Επιδημίες περιλαμβάνονται πάνω από 450 περιπτώσεις οι οποίες κατα-
γράφονται με λεπτομέρειες που θυμίζουν σύγχρονο ιατρικό ιστορικό.
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Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, για να απαντήσουμε πρέπει να μεταφέρουμε τη 
σκέψη μας, αλλά και να ζήσουμε την περίοδο εκείνη, μέσα από τα γραπτά κείμενα της 
εποχής, στο χώρο και στο χρόνο που έλαβαν χώρα τα γεγονότα. Καταρχήν, πρέπει 
να τονίσουμε ότι παρόμοια γεγονότα λαμβάνουν χώρα σε περιόδους κρίσεων, αλλά 
και ειρήνης. Ακόμη μπορεί και να αποτελούν έκφραση διαταραχής στις επικρατούσες 
κοινωνικοπολιτικές, θρησκευτικές αλλά και πολιτισμικές συνθήκες και συμπεριφορές;

Θα αρχίσουμε την ανάλυση των ερωτημάτων, προσδιορίζοντας πρώτα τις έννοιες 
της κρίσης και της Ηθικής, καθώς και τον τρόπο που η μια έννοια επηρεάζει την άλλη. 
Η κατανόηση των εννοιών αυτών, γίνεται καλύτερα αντιληπτή διαβάζοντας και γνωρί-
ζοντας τα έργα των μεγάλων φιλοσόφων και κωμικών του 5ου π.Χ. αιώνα, όπως είναι 
ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πλάτων, ο Δημοσθένης, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοτέλης, 
ο Αισχύλος και ο Θεόφραστος9. Συχνά, όμως, μιλάμε για τον Όμηρο χωρίς να έχουμε 
διαβάσει τα έργα του, αλλά και ενώ δεν έχουμε διαχωρίσει την ποιητική του ιδιότητα, 
από τη δεξιοτεχνία των ιατροανατομικών περιγραφών του.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Κρίση. Μια λέξη με πολλά νοήματα. Στην καλύτερη εκδοχή της εκφράζει την ικανότητα 
του ανθρώπου να εμβαθύνει λογικά και να καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα. Στο κείμενο 
αυτό έχει την έννοια της διατάραξης της ομαλής πορείας, μιας διαδικασίας, της κακής 
λειτουργίας, ή της έμπρακτης αμφισβήτησης καθιερωμένων δομών, αξιών, θεσμών10. 

«Κρίση». Η λέξη που κυριαρχεί πρόσφατα στο λεξιλόγιο των ανθρώπων, σε όλες τις 
ηπείρους, ενώ τη βλέπουμε να συνοδεύει και να αποτελεί κομμάτι των τίτλων σε πολλά 
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, είτε με τη μορφή της ηθικής της διάστασης είτε της πο-
λιτικής, οικονομικής αλλά και πολλών άλλων μορφών. Μια λέξη, που αναστατώνει και 
ρυθμίζει αρνητικά τη ζωή, τη συμπεριφορά, τον τρόπο που σκεπτόμαστε και ενεργούμε. 
Μια λέξη που, σε καιρό ειρήνης, επηρεάζει όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλους τους 
επαγγελματικούς χώρους. Μια λέξη που αποκτά το ιδιαίτερο νόημά της σε καταστάσεις 
πολέμου, αλλά που τη συναντάμε τόσο συχνά σε περιόδους ειρήνης. Στις καταστάσεις 
αυτές δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός της κρίσης και η ιατρική Ηθική11. 

Η κρίση αναδύεται, συνήθως, αιφνίδια, απειλητική, με σχεδόν ακατανόητο και σκο-
τεινό περιεχόμενο, ως προς τι θα μπορούσε να προκαλέσει, αλλά και να κοστίσει στη 
ζωή των ανθρώπων. 

Τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και συχνά 
επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες κρίσεων, που επηρε-
άζουν την κατάσταση ισορροπίας, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτές μπορεί να είναι 
κρίσεις οικονομικές, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, ηθικής, αλληλοεκτίμησης, μερικής, ή 
παντελούς έλλειψης αγάπης, σεβασμού και αλληλοκατανόησης του ανθρώπου από τον 
άνθρωπο. Σε πόλεμο, ή σε μικρής έκτασης και έντασης συμπλοκή, οι συνεκτικοί δεσμοί, 
μεταξύ των συνιστωσών του χαρακτήρα του ανθρώπου, χαλαρώνουν, ή αποσυντίθενται 
με συνέπεια η ηθική να χάνεται ως βασική παράμετρός του. Έτσι, ο άνθρωπος έρμαι-
ος πλέον των παθών του αδιαφορεί για την Ηθική, αποφορτίζεται συναισθηματικά, με 
αποτέλεσμα να επικρατεί το πρωτόγονο αίσθημα της επιβίωσης με ότι αυτό συνεπάγε-
ται. Φαίνεται ότι στις περιπτώσεις κρίσεων η σύγχρονη κοινωνία ζει και κινείται χωρίς 
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ταυτότητα και αποφλοιωμένη από τα στοιχεία εκείνα που θα τις εξασφάλιζαν μια ταχεία 
επαναφορά στον πρότερο ήρεμο, έντιμο, Ηθικό και ασφαλή βίο της.12 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Σε περιόδους ειρήνης, οι καταστάσεις κρίσεων πυροδοτούν αντιδράσεις, στις οποίες 
εμπλέκονται πολλές παράμετροι του ανθρώπινου χαρακτήρα. Αυτή όμως που υφίσταται 
τη μεγαλύτερη δοκιμασία και θα μας απασχολήσει είναι η Ηθική.

Το ερώτημα που τίθεται κάθε φορά, που αναδύεται μια κρίση, είναι η σωστή, ή 
όχι χρήση, ή η ερμηνεία της λέξης Ηθική. Εάν ανατρέξουμε στο λεξικό της Ελληνικής 
γλώσσας του Μπαμπινιώτη (1998),10 διαβάζουμε ότι η λέξη Ηθική μπορεί να σημαίνει: 1) 
Κλάδο της φιλοσοφίας, που ασχολείται με τις αξίες που σχετίζονται με την ανθρώπινη 
συμπεριφορά, όσον αφορά στην ορθότητα, ή ακαταλληλότητα πράξεων, στην αγαθότητα, 
ή μη κινήτρων και σκοπών. 2) Κάθε διδασκαλία θρησκείας, ιδεολογίας, η οποία καθορίζει 
με τη μορφή δόγματος τι είναι καλό και τι κακό, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. 3) 
Το σύστημα κανόνων συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζει μια εποχή, κοινωνική ομάδα 
όπως: κώδικας ηθικής, επαγγελματικής, κοινωνικής κ.άλ. 4) Το σύνολο των αρχών και 
των αξιών που έχει διαμορφώσει και τηρεί ένα πρόσωπο στην καθημερινή του ζωή και 5) 
Την ποιότητα του χαρακτήρα, το ποιόν του ανθρώπου με βάση τα κίνητρα, τις πράξεις 
και τις πεποιθήσεις του.

Μετά από την παράθεση αυτών των ορισμών της Ηθικής, γίνεται αντιληπτό ότι η 
ερμηνεία της λέξης συναρτάται με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Αυτό γιατί, 
συχνά, όλοι οι άνθρωποι “εκμεταλλεύονται” τη χρήση της λέξης Ηθική, όπως οι δημο-
σιογράφοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν “δημοσιογραφική αδεία”, τη λέξη Ηθική, χωρίς 
περιορισμούς και μακριά από ορισμούς, αρκεί να συμπληρώνει την έννοια του θέματος 
που περιγράφουν. Για παράδειγμα, “ο τύπος δεν άσκησε το ρόλο του Ηθικού διαφω-
τιστή”, γράφει ο δημοσιογράφος, ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου αναφέρεται “αλλά 
το δημόσιο προσδιορίζεται από το ιδιωτικό, κάτω από έναν κοινό γαλαξία Πνεύματος 
και ηθικής”.13 Όπως γράφει και ο συντάκτης του άρθρου “Πνεύμα και Ηθική”, πολλές 
φορές οδηγούμεθα σε γενικά συμπεράσματα όπως: “Ότι η πολιτική είναι ζήτημα Ηθικής, 
ή ότι οι Ηθικές συμπεριφορές προσδιορίζονται από αντικειμενικούς κανόνες, η επιβολή 
των οποίων, άρα η Ηθική περιφρούρηση της κοινωνίας, είναι αρμοδιότητα των ΜΜΕ”.13 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕξΕΛΙξΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

Στην ανασκόπηση αυτή, θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη της Ιατρικής Ηθικής. 
Ένα ερώτημα που ζητά απάντηση είναι: Πότε εμφανίστηκε στα αρχαία κείμενα η 

λέξη Ηθική και με ποιά έννοια; Ποιούς φιλοσόφους, φιλολόγους, γιατρούς απασχόλησε, 
προβλημάτισε και ποιοί μελέτησαν σε βάθος την έννοια της Ηθικής και ιδιαίτερα της 
Ιατρικής Ηθικής;

Η προσπάθεια των ερευνητών να τοποθετήσουν χρονικά την έναρξη λειτουργίας των 
αρχών της ελληνικής ιατρικής, συνεπώς και της ιατρικής Ηθικής, χρειάστηκε να περάσει 
μέσα από την ανάγνωση και κατανόηση όλων των αρχαίων ελληνικών κειμένων, χωρίς 
όμως να μπορεί στο τέλος να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Αυτό συνέβη όχι 
μόνο γιατί λείπουν οι γραπτές μαρτυρίες, που θα στήριζαν μια παρόμοια θέση, αλλά 
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γιατί και τα μέχρι σήμερα γνωστά αρχαιολογικά δεδομένα δεν θεωρούνται επαρκή. 
Η ιστορία, συνεπώς, της ελληνικής ιατρικής, και κατ’ επέκταση και της ιατρικής 

Ηθικής, όπως υποστηρίζει ο Λυπουρλής (1972),14 αρχίζει υποχρεωτικά με τα έπη του 
Ομήρου, το δεύτερο μισό του 8ου π.Χ. αιώνα, γιατί τότε συναντάμε τα παλαιότερα μνη-
μεία γραπτού ελληνικού λόγου.15 

Προτού, όμως, ασχοληθούμε με την Ιπποκρατική Ηθική, και τις επιπτώσεις της, στη 
σύγχρονη Ηθική κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της μέσα από 
την προϊστορία, γιατί έτσι θα την κατανοήσουμε καλύτερα.

Εννοιολογικά, στην αρχαία Ελλάδα “πολιτική” μπορεί να δηλώνει περισσότερο μια 
συζήτηση του 5ου και του 4ου π.Χ αιώνα, παρά μια πραγμάτευση. Από την άλλη μεριά, η 
μελέτη των Ηθικών, ιδιαίτερα, αξιών και της πολιτικής συμπεριφοράς του 4ου αιώνα είναι 
εξ’ ίσου σημαντική και διαφωτιστική όσο και του 5ου. Οι αναπτυγμένες πολιτικές αξίες 
και συμπεριφορές της Ελλάδας του 5ου και του 4ου π.Χ αιώνα μπορούν να κατανοηθούν 
και να αξιολογηθούν υπό το φως των καταστάσεων που προκλήθηκαν. Αυτό γιατί οι 
αξίες και οι αντιλήψεις που συνυπήρχαν, σε ισορροπία στις κοινωνίες, εξακολούθησαν 
να ισχύουν και σε μεταγενέστερες περιόδους.16 Ποιες ήταν όμως οι πηγές, οι αρχές 
της ελληνικής ιατρικής και της Ιπποκρατικής Ηθικής; Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα 
η απάντηση, ακόμη και σήμερα, είναι αδύνατη, γιατί λείπουν οι γραπτές μαρτυρίες.14,15 

Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται μια ανάλυση της “πολιτικής” και “πολιτισμικής” έκ-
φρασης της περιόδου που έζησε και έδρασε ο Ιπποκράτης, αλλά και πριν απ’ αυτήν, 
καθώς και των Ηθικών αξιών που επικρατούσαν την περίοδο αυτή. Στο κείμενο αυτό, η 
ανάλυση στοιχείων, των γραπτών κειμένων, που αναφέρονται στη δημιουργία των Ηθι-
κών αξιών, θα αρχίσει από την περίοδο ανάμεσα στον Όμηρο και το τέλος του 5ου π.Χ. 
αιώνα. Αυτό γιατί τα γραπτά κείμενα προέρχονται από τα πρώτα χρόνια του 4ου αιώνα, 
εφ’ όσον δεν υπάρχει πρωιμότερο υλικό.9 

Ο 5ος και ο 4ος π.Χ. αιώνας, αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας, της 
Ιατρικής και της τέχνης. Από τα αρχικά ακόμη στάδια μελέτης των Ομηρικών έργων της 
Ιλιάδας και της Οδύσσειας διαπιστώνεις ότι παρόλο που ο Όμηρος δεν ήταν γιατρός, 
κάθε φορά που αναφέρεται σε ιατρικά θέματα αναδεικνύεται πιο πολύ η ποιητική του 
δεξιοτεχνία παρά η ιατρική του κατάρτιση. Συνεπώς, τα έργα του δεν είναι ιατρικά κείμενα, 
ανεξάρτητα αν περιγράφει ανατομικές λεπτομέρειες του ανθρώπινου σώματος. Έτσι, 
όποιος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Ομηρικά έπη, ως πηγή ιατρικών πληροφοριών, 
πρέπει να το κάνει με επιφύλαξη. Ακόμη, ενώ ο πολιτισμός που περιγράφουν τα έπη 
είναι ο μυκηναϊκός, πολύ μεταγενέστερος, ο Όμηρος δεν διστάζει να ενσωματώσει σ’ 
αυτά και πολιτιστικά στοιχεία από τη δική του εποχή. Έτσι, κάθε φορά είναι δύσκολο 
να διακρίνουμε ποιές από τις ιατρικές πληροφορίες εκφράζουν τη δική του εποχή και 
ποιές των ηρώων του. Επιπλέον, στον κόσμο των θεών και των ηρώων, οι νόμοι λειτουρ-
γούν με διαφορετικό τρόπο και τα θαύματα δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο, γεγονός 
που ερμηνεύει την περιγραφή από τον Όμηρο καταστάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν 
να ερμηνευθούν ως ιατρικά επιτεύγματα.14 Παρόλες τις επιφυλάξεις “τα ομηρικά έπη 
μπορούν να μας βοηθήσουν, κατά το Sigerist, όπως αναφέρει ο Λυπουρλή (1972)14, να 
σχηματίσουμε κάποια ιδέα, ας είναι και αμυδρή και με πλήθος κενά, για την ιατρική 
στην αρχαία εκείνη εποχή”.17 

Η Ομηρική Ιατρική είναι κατά βάση θρησκευτική – θεοκρατική. Την άποψη αυτή με-
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ταφέρει στο εγκυκλοπαιδικό έργο Artes, ο λόγιος Aulus Cornelius Celsus,18 (1713) (Εικ. 
1), από τα οκτώ έργα του οποίου σώθηκε μόνο το τμήμα, που αναφέρεται στην Ιατρική. 
(De Medicina). Στο προοίμιο του τμήματος αυτού διαβάζουμε: (αναφέρεται από Δ. Λυ-
πουρλή 1972)14 “οι αρρώστιες… σχετίζονται με την οργή των αθάνατων θεών”. Η οργή 
των θεών ήταν η αποκλειστική αιτία που προκαλούσε τις αρρώστιες στους ανθρώπους. 
Στα χέρια των θεών βρισκόταν και η θεραπεία των αρρώστων, αρκεί οι ίδιοι να τους 
το ζητούσαν. Κάθε θεός μπορεί να βοηθήσει τον άρρωστο, πλην όμως ορισμένοι θεοί 
έχουν πιο άμεση σχέση με την υγεία και τη θεραπεία της αρρώστιας.

Αλλά και οι θεοί είχαν το γιατρό τους που ήταν ο Παιήων, ο οποίος στην Ε΄ ραψωδία 
παρουσιάζεται από τον ποιητή να θεραπεύει πρώτα τον Άδη και μετά τον Άρη, χρη-
σιμοποιώντας οδυνήφατα φάρμακα (φάρμακα που σκοτώνουν = που εξαλείφουν τον 
πόνο, με μαλαχτικά, δηλαδή βοτάνια). Με την πάροδο του χρόνου, το όνομα του θεού 
αυτού έγινε επώνυμο άλλων θεών, στους οποίους με τον καιρό αποδόθηκαν οι δικές του 
θεραπευτικές ιδιότητες15. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο Απόλλων, ο οποίος από 

πολύ νωρίς έγινε θεός της Ιατρικής και 
ονομάστηκε Απόλλων Παιών (ή Παιάν). 
Αργότερα, οι γιατροί θα ορκίζονται 
στο όνομα του Απόλλωνος ιατρού, 
για να βεβαιώσουν, έτσι, με τον πιο 
κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο την 
εμμονή τους στις αρχές του υψηλού 
λειτουργήματός τους.

Ιδιαίτερη σχέση με την Ιατρική 
έχουν και άλλοι θεοί όπως:
α) Ο Ήφαιστος, οι ιερείς του οποίου, 
στη Λήμνο, θεράπευσαν το Φιλοκτήτη 
με τη χρήση της “Λημνίας βώλου”, 
του χώματος πάνω στο οποίο έπεσε ο 
Ήφαιστος, όταν ο Δίας τον κατακρή-
μνισε από τον Όλυμπο.
β) Η Ήρα, η Άρτεμις, η Αθηνά, οι οποίες 
βοηθούν τις γυναίκες κατά τον τοκετό 
και την ανατροφή των παιδιών τους. 
γ) Η Ειλείθυια. Είναι η θεά του τοκετού. 
Ειλείθυια είναι η θεά που κάνει να ’ρθει 
ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο

Ορισμένοι ήρωες-ημίθεοι είναι προι-
κισμένοι με θεραπευτικές ιδιότητες. 
Στην Οδύσσεια αναφέρεται το όνομα 
του Μελάμποδος (Εικ. 2) του αμύμονος 
μάντεως. Ο μυθογράφος Απολλόδωρος 
λέει γι’ αυτόν πως ήταν “ὁ πρῶτος 
εὑρηκώς τήν διά φαρμάκων και κα-
θαρμών θεραπείαν”. Με τη χρήση 

Εικ. 1. Celsus, o ιστορικός της ιατρικής. Τμήμα του 
βιβλίου του που αναφέρεται στην ιατρική (De Medicina)
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Εικ. 3. Μέλας ελλέβορος.

της δεύτερης μεθόδου θεράπευσε 
από την τρέλα τους τις κόρες του 
Προίτου, βασιλιά της Τίρυνθας. Από 
το Θεόφραστο, μαθαίνουμε πως 
ο Μελάμπους ήταν ο πρώτος που 
χρησιμοποίησε το μαύρο ελλέβο-
ρο (Εικ. 3) (ο οποίος πήρε γι’ αυτό 
το όνομα του: μελαμπόδιον), ένα 
φάρμακο που οι αρχαίοι Έλληνες 
το χρησιμοποιούσαν σε πολλές 
αρρώστιες, ιδιαίτερα όμως στην 
παραφροσύνη.14

Ο Όμηρος γνώριζε ακόμη και 
τους απογόνους του Μελάμποδος, 
που ήταν φημισμένοι μάντεις και 
γιατροί. Απ’ αυτούς, ο σημαντικότε-
ρος ήταν ο Αμφιάραος, του οποίου 
η λατρεία ως χθόνιου ήρωος γινόταν 
στον Ωροπό. Στο ιερό αυτό δεν δίνο-
νταν μόνο χρησμοί, αλλά οι άνθρω-
ποι έβρισκαν και τη θεραπεία τους 
από διάφορες αρρώστιες. Τα βασικά 
στοιχεία της θεραπευτικής αγωγής 
που εφαρμοζόταν στο ιερό ήταν: η 
εγκοίμηση, το λουτρό στα ψυχρά 
νερά μιας πηγής και η αποχή από 
κάθε είδους τροφή για ένα ορισμένο 
χρονικό διάστημα.19 Λεπτομερής 
περιγραφή των τελούμενων στο 
ιερό συναντάμε στον Παυσανία (ΙΧ 
39).20 Στον Όμηρο, η μαγεία η οποία 
αποτελεί το πρώτο και το τελευταίο 
καταφύγιο των ανθρώπων, μόνο κατ’ 
εξαίρεση εμφανίζεται.14 

Στην Ιλιάδα, η οποία περιγράφει 
το έπος του πολέμου, οι τραυματί-
ες, συχνά ζητούν τη βοήθεια των 
θεών21, συχνότερα όμως έχουν την 
ανάγκη εμπειρότερων συντρόφων 
τους.22 Όλοι διδάχθηκαν κάτι από το 
δεκαετή πόλεμο, ενώ μερικοί είχαν 
ιατρικές γνώσεις όταν ξεκινούσαν 
για τον πόλεμο. Ο Αχιλλέας, είχε 
μάθει τη χρήση των ήπιων φαρμά-

Εικ. 2. Στον ανάγλυφο αυτό δακτυλιόλιθο που φυλάσσεται 
στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι (7ος/6ος αιώνας 
π.Χ.) εικονίζεται ο Μελάμπους να θεραπεύει τις κόρες 
του βασιλιά Προίτου (Από Δ. Λυπουρλής15).
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κων όταν μαθήτευσε δίπλα στο Χείρωνα (Εικ. 4) τον “δικαιότατον των Κενταύρων”.23 
Υποστηρίζεται ότι ο Daremberg (1865)23, είναι ο πρώτος συστηματικός μελετητής 

της ιατρικής στον Όμηρο.14 
Ήπια φάρμακα είχε διδάξει ο Χείρωνας και τον Ασκληπιό τον ἀμύμονα ιητῆρα, ο οποίος 

στον Όμηρο δε φαίνεται να ήταν ακόμη θεός. Για τους υιούς του Μαχάων και Ποδαλείριο 
ο Όμηρος δεν αναφέρει24 πολεμικές αρετές, αλλά ότι ήταν μεγάλοι, οἱ ἀρήιοι μεγάθυμοι, 
οἱ ὦκεις. Πριν απ’ όλα, για τον Όμηρο, ήταν ἀγαθοί ἰητῆρες, οι οποίοι διδάχθηκαν από τον 
πατέρα τους την ιατρική τέχνη. Για το Μαχάωνα, σε άλλη ευκαιρία θα γράψει ότι ήταν 
σαν γιατρός πολλών άλλων αντάξιος. Σε ποίημα του Πινδάρου διαβάζουμε ότι θεράπευσε 
την πληγή του Φιλοκτήτη: “ἀφελόντα τοῡ ἕλκους τάς διασαπείσας σάρκας και ἐπικλύσαντα 
οἲνῳ το τραῠμα ἐπιπάσαι βοτάνην, ἥν Ἀσκληπιός εἲληφε παρά Χείρωνος”.

Από τα ομηρικά έπη και εντεύθεν, μια εποχή στη διάρκεια της οποίας περνώντας μέσα 
από τη λυρική ποίηση μέχρι την τραγωδία, ο άνθρωπος προορίζεται να αναγνωρίσει τον 
εαυτό του (αυτοπροσδιορίζεται), μέσα από ένα μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί με βάση 
τις σχέσεις του με το θεό. Για τις ανάγκες λειτουργίας αυτής της σχέσης, ο άνθρωπος 
αναπτύσσει ιδιότητες του χαρακτήρα του όπως η ευσέβεια και η δικαιοσύνη, οι οποίες 
ευρίσκονται πλέον στο κέντρο της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Τη σχέση αυτήν την κατανοούμε καλύτερα σήμερα, μέσα από το θέατρο της κλασικής 

Εικ. 4. Ερυθρόμορφος στάμνος (τέλη του 6ου αι. π.Χ.), που φυλάσσεται στο Μουσείο του Λούβρου 
στο Παρίσι. Εικονίζεται ο Κένταυρος Χείρωνας να διδάσκει το νεαρό Αχιλλέα.
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εποχής, στο οποίο οι ποιητές αντιπαραθέτουν την εξουσία και τη γνώση των θεών, με 
την αδυναμία και την άγνοια των ανθρώπων. Εντυπωσιακή είναι η σκηνή στον Αίαντα 
του Σοφοκλή, όπου βλέπουμε τον ήρωα να υποκύπτει στη μανία της θεάς Αθηνάς, ενώ ο 
αντίπαλός του ο Οδυσσέας κερδίζει από το θέαμα ένα μάθημα σοφίας, επισημαίνοντας 
την αδυναμία των ανθρώπων έναντι του θεού.25 

Η Ιπποκρατική ιατρική έρχεται, με τη σειρά της, να προτείνει μια νέα θεώρηση του 
ανθρώπου, κατά την οποία απομακρύνεται κάθε παρέμβαση (προσωπική, ή μη), του 
θεού στη διαδικασία της ασθένειας.

Στην πραγματεία Περί ιερής νούσου26: “όλες οι ασθένειες είναι θεϊκές και όλες αν-
θρώπινες” και σε εκείνη Περί αέρων υδάτων τόπων27 (Εικ. 5), υποστηρίζεται ότι “δεν 
υπάρχει ασθένεια η οποία είναι περισσότερο θεϊκή, ή ανθρώπινη από μια άλλη”. Από τη 
στιγμή αυτή, ο άνθρωπος τοποθετείται με κέντρο αναφοράς το σύμπαν, το οποίο τον 
περιβάλλει και όχι τους θεούς.

Έτσι, κάθε επίδραση στον άνθρωπο προσδιορίζεται με βάση τις επιδράσεις που 
δέχεται από το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην πραγματεία Περί φύσιος ανθρώπου, 
υποστηρίζεται ότι παρά την παρουσία της φυσικής του σύνθεσης, από τους τέσσερις 
χυμούς (αίμα, φλέγμα, κίτρινη και μέλανα χολή), διαπιστώνει ότι αυτοί αυξομειώνονται με 

βάση το ρυθμό των εποχών και σύμφωνα 
με τους φυσικούς νόμους.

Στην Οδύσσεια, αναφέρεται ότι στην 
εποχή για την οποία και μιλά ο Όμηρος 
υπήρχαν και επαγγελματίες γιατροί, οι 
οποίοι ονομάζονταν περιοδευτές. Είναι 
δύσκολο όμως να βγάλουμε συμπέρασμα 
για τις γνώσεις και τις επαγγελίες τους.

Αναμφισβήτητα, το δεύτερο ήμισυ του 
5ου π.Χ. αιώνα αποτελεί τη χρυσή εποχή 
της ελληνικής ιατρικής. Επιπλέον, όπως ο 
μεγάλος επικός ποιητής, ο Όμηρος αποτε-
λεί το τέλος μιας εποχής και μιας παράδο-
σης, πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν με 
μεγάλες προσπάθειες τα θαυμάσια έργα 
της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, έτσι, και 
ο Ιπποκράτης αποτελεί σημείο αναφοράς 
μιας νέας εποχής στην Ιστορία της Ιατρι-
κής, η οποία στηρίχθηκε σε μια περίοδο 
προπαρασκευής, που κράτησε αιώνες. Οι 
ιδέες και οι συμβουλές του Ιπποκράτη δεν 
θα ήταν δυνατό να ανθίσουν και να έχουν 
τη διαχρονικότητα που τις χαρακτηρίζει, 
αν δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο 
το πολιτισμικό έδαφος των ανθρώπων να 
τις δεχθεί. 

Εικ. 5.
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Η ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤωΝ ΛΕξΕωΝ

Φθάνουμε, έτσι, στο σημείο που πρέπει να μιλήσουμε για τις Ηθικές αξίες, μετά από 
μια βραχεία αναφορά των αρχών πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ιπποκρατική Ηθική.

Η μελέτη των Ηθικών αξιών και της “πολιτικής” συμπεριφοράς μιας αρχαίας ελληνικής 
κοινωνίας, για να αξιολογηθούν αντικειμενικά, θα πρέπει να στηρίζεται σ’ έναν αριθμό 
εργαλείων και τεχνικών. Διαφορετικά, η μελέτη δεν μπορεί να προχωρήσει με οδηγό 
μόνο την έμπνευση.16 Στο πλαίσιο αυτό η χρήση της γλώσσας και οι μεταβολές στη 
σημασία των λέξεων σηματοδοτούν, στη διαχρονική πορεία των κοινωνιών, την εικόνα 
της πολιτισμικής εξέλιξής τους. Αυτές οι μεταβολές μαζί με θέματα που σχετίζονται με 
τη λέξη Ηθική και την Ηθική αντίληψη, όπως την αντιλαμβάνονται οι διάφορες κοινωνίες, 

μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο αν υπάρχει 
πλήρης γνώση και εμπειρία των ευρύτερων 
ιδεών που τις δημιούργησαν παγκοσμίως.16 
Όσον αφορά την ελληνική παιδεία, επειδή ένα 
υψηλό ποσοστό λέξεων της νέας ελληνικής 
απαντά και στην αρχαία, εύκολα μπορεί να γίνει 
εσφαλμένη ερμηνεία και μετάφρασή τους με 
συνέπεια, συχνά, να αποδίδονται αβασάνιστα 
νοήματα στις αρχαίες ελληνικές λέξεις που 
δηλώνουν Ηθικές αξίες, κοινωνικές και πολιτικές 
συμπεριφορές.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο κάθε μελετη-
τής, της Ιπποκρατικής συλλογής, ή και άλλου 
αρχαίου κειμένου, δίνει τη δική του εκδοχή, 
μια διαφορετικότητα η οποία διακρίνεται από 
τις αποχρώσεις που παρατηρούνται στην περι-
γραφή των διαφόρων στοιχείων του κειμένου.

Οι αποχρώσεις εκφράζουν, ασφαλώς, τη 
διαφορετική εκτίμηση της πολιτισμικής και 

επιστημονικής κληρονομιάς του ερευνητή, μαζί με τα όποια πιστεύω του, στα οποία 
προσπαθεί να προσαρμόσει τις έννοιες των λέξεων παραγράφων, για παράδειγμα, του 
Όρκου. Αναμφισβήτητα, οι προσθήκες, οι αφαιρέσεις λέξεων, ή φράσεων από τον Όρκο 
διαχρονικά, εξυπηρετούσαν προσαρμογές στο πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της 
κάθε εποχής, αλλά και κάθε θρησκείας. 

Η κατανόηση των λέξεων και των εννοιών επιτυγχάνεται όταν οι κοινωνικοί ερευνητές, 
που δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για τις αρχαίες ελληνικές αξίες, είναι ιστορικά προσα-
νατολισμένοι, επιτυγχάνουν πολιτισμικές συγκρίσεις, και αναλύουν νομικά συστήματα 
και θρησκείες, καθώς και την ιστορία του πνεύματος. 

Το ενδιαφέρον, για τη γέννηση και το χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής Ηθικής, 
έχει πυροδοτήσει ένα συνεχή κύκλο συζητήσεων ανάμεσα σε φιλολόγους, φιλοσόφους, 
γιατρούς και άλλους ειδικούς ερευνητές. Αυτό αναδύεται, ιδιαίτερα, από τη σχέση της 
μεταξύ των διαφόρων περιόδων και πηγών της αρχαίας ελληνικής Ηθικής σκέψης, το 
ποσοστό, τη φύση και τις αιτίες στις οποίες αποδίδονται οι διαφορές, μεταξύ των αρ-
χαίων και των σύγχρονων Ηθικών αξιών.
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Η σχέση ιατρικής και φιλοσοφίας είναι πολύ παλαιά. Στοιχεία παράλληλης πορείας 
καταγράφονται στους προσωκρατικούς, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και τους Στω-
ικούς. Κείμενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη περιέχουν στοιχεία διαλεκτικής και 
πρακτικού συλλογισμού, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν στην αντιμετώπιση πολλών 
ηθικών διλημμάτων. 

Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτό που παραμένει ως ζητούμενο αφορά τον καλύτερο 
τρόπο προσέγγισης των αρχαίων ελληνικών αξιών. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤωΝ ΟΡωΝ ΑξΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝωΝΙΑ

Οι όροι αξίες και κοινωνία, πάνω στις οποίες οικοδομείται η ανάπτυξη της Ηθικής αντί-
ληψης των αρχαίων έχουν διαφορετική σημασία, στις διάφορες ομάδες του πληθυσμού. 
Ο όρος κοινωνία, δηλώνει κάθε άθροιση προσώπων. Ο ορισμός αυτός δεν προσδιορίζει 
και το είδος των σχέσεων που είχαν μεταξύ τους τα άτομα, ή οι ομάδες στη συνάθροιση. 
Οι άνθρωποι τις περιόδους αυτές ζούσαν σε μικρές κοινωνίες τις οποίες περιφρουρούσαν 
με τείχη και με τις ασπίδες τους. Οι επιβουλές ήσαν πολλές και συχνά θανατηφόρες. 
Η αγάπη προς την πατρίδα, συχνά, υπερίσχυε κάθε άλλης πολιτικής, ή πολιτισμικής 
αξίας. Είχε διαμορφωθεί μια αντίληψη αντιπαλότητας προς κάθε ξένη δύναμη. Ο όρος 
αξίες, δηλώνει ό,τι εκφράζεται και ό,τι φανερώνεται με τις σαφείς αξιακές κρίσεις των 
μελών της κοινωνίας, τις οποίες χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν ένα άτομο, ή μια 
ομάδα. Συχνά, τίθεται το ερώτημα για αξίες, ή συμπεριφορές μιας κοινωνίας, στο οποίο 
η απάντηση δεν είναι απόλυτα σαφής. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανόν, γιατί αυτοί που 
άφησαν τις όποιες μαρτυρίες, τις οποίες εμείς επικαλούμαστε, δεν θα μπορούσαν να 
φανταστούν ποιά θα ήταν τα κριτήριά μας 2,5 χιλιάδες χρόνια μετά και δεν θα μπορούσαν 
να τα περιγράψουν με τρόπο που θα ταίριαζε με τις δικές μας σύγχρονες Ηθικές αξίες. 
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατό να εξέφραζαν πίστη σε αξίες και συμπεριφορές, 
οι οποίες στην πραγματικότητα δεν θα ήταν δικές τους. Αλλά με αυτά τα ερωτήματα ας 
ασχοληθούν οι κοινωνιολόγοι και οι ανθρωπολόγοι. Οφείλουμε, πάντως, να παραδεχθούμε 
ότι υπάρχει πρόβλημα μεταφοράς και απόδοσης στη σύγχρονη διάλεκτο πολλών λέξεων 
της αρχαίας, γραμματείας, οι οποίες συχνά εμφανίζονται με διπλή σημασία, για λόγους 
που σχετίζονται με τη φύση της κοινωνίας στην οποία απαντούν.

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ

Οι λέξεις αγαθός και αρετή αποτελούν κατά τον Adkins (2010)16 “τους ισχυρότερους 
όρους επαίνου και επιδοκιμασίας για τον ομηρικό άνθρωπο, αλλά και για τον αρχαίο Έλληνα 
γενικά”. Με άλλα λόγια, οι λέξεις αυτές δηλώνουν ότι οι άνθρωποι που κατέχουν αυτές 
τις ιδιότητες, εκτιμούνταν περισσότερο στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Η λέξη αγαθός 
υποδηλώνει, το άτομο που συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τις ακόλουθες ιδιότητες: 
είναι γενναίος, ικανός, έχει ευγενή καταγωγή, υψηλή κοινωνική και πολιτική θέση στην 
κοινωνία, νικητής στον πόλεμο και στην ειρήνη, έχει πλούτο και σε καιρό ειρήνης την 
άνεση, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων. 
Για την αρχαία ελληνική κοινωνία, ο αγαθός αποτελεί τον πιο θαυμαστό τύπο ανθρώπου 

Η λογοτεχνία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας ήταν προσανατολισμένη προς την 
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πλευρά των αγαθών. Είναι χρήσιμο, στο πλαίσιο αυτό, να θυμόμαστε τα γεγονότα που 
συνέβησαν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής ενός συγγραφέα, καθώς 
και το πνευματικό και κοινωνικό κλίμα στο οποίο μεγάλωσε. Πιθανόν γιατί, όλα αυτά, 
σηματοδοτούν τη μετέπειτα αντίληψη με την οποία ερμηνεύει και περιγράφει πολλά 
γεγονότα. Ανεξάρτητα, όμως, πόσο φανταστική είναι η κοινωνία των ομηρικών χρόνων, 
όπως αναφέρεται στα ομηρικά έπη, δεν είναι παράλογο, για την ιστορικότητά τους, 
ο ερευνητής να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της κοινωνικής ανθρωπολογίας για να την 
ερμηνεύσει. 

Η έννοια της λέξης αρετή, είναι η πλέον σύμπλοκη και από τις περισσότερο διαδεδο-
μένες αξίες στις διάφορες εκφάνσεις του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
Ιστορικά, ο Όμηρος χρησιμοποιεί τη λέξη “αρετή” χωρίς διάκριση για τους Έλληνες και 
Τρώες ήρωες, με βάση έναν εθιμικό κώδικα ηρωισμού, ή πολεμικής ανδρείας, για τον 
οποίον ο πολεμιστής μπορούσε να δώσει και τη ζωή του. Τη χρησιμοποιεί, επίσης, για 
να αποδώσει την έννοια της ευημερίας, τις θεϊκές ιδιότητες, ή την ποιότητα συγκεκρι-
μένων πράξεων. Ενάρετος, στον ομηρικό κόσμο, είναι εκείνος που χρησιμοποιεί όλες 
τις ικανότητές του, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του. Ο Ηρόδοτος συνδέει την 
έννοια της αρετής με την ηρωική δράση. Για τον Πλάτωνα, αρετή είναι η ηθική αξία, ενώ 
για τους σοφιστές η πολιτική τέχνη. Στον Αριστοτέλη, αρετή είναι ένα σύστημα αξιών. 
Η περιγραφή των ιδιοτήτων της αρετής, ως ένα σύστημα αξιών, επιχειρήθηκε από τον 
Αριστοτέλη, κυρίως στα Ηθικά Νικομάχεια, όσο και στα Ηθικά Ευδήμια και τα Ηθικά 
Μεγάλα, χωρίς όμως να γίνει δυνατή η λειτουργία μιας αδιαμφισβήτητης δογματικής 
θέσης28,29. Οι ηθικές αρετές εξυμνούν τον άνθρωπο και οι πνευματικές καλλιεργούν το 
πνεύμα έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Στη φιλοσοφία, η λέξη απέκτησε πολλά και ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά για να περιγράψει διάφορους τρόπους και κριτήρια της ηθικής 
συμπεριφοράς. Το θέμα της αρετής είναι πολύ πιο μεγάλο απ’ ό,τι μπορεί να γραφεί 
σε μια σύντομη επιφυλλίδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των ασιατικών 
λαών για την αρετή. Στον Ηρόδοτο υπάρχει μια αναφορά με τα λόγια που είπε ο Πέρσης 
στρατηγός Τριτανταίχμης, ύστερα από τη ναυμαχία στο Αρτεμίσιο (480 πΧ), όταν άκουσε 
διάφορους λιποτάκτες να διηγούνται πως οι Έλληνες που γιόρταζαν τότε τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες αγωνίζονταν σ’ αυτούς με βραβείο ένα απλό στεφάνι ελιάς. Ο στρατηγός 
κατηγόρησε το Μαρδόνιο, γιατί τους έφερε να πολεμήσουν στην Ελλάδα, με τα λόγια 

“Αλλοίμονο Μαρδόνιε με ποιούς μας έφερες να πολεμήσουμε, που δεν κάνουν 
τους αγώνες τους για χρήματα παρά για την Αρετή”.
Για μια κοινωνία, όσο φανταστική και αν αναδύεται, μέσα από την ιστορική ανάλυση 

του Ομήρου, δεν παύει να παραμένει μια κοινωνία με αξίες που μπορούν να μελετηθούν 
και να αναλυθούν. 

Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο μέχρι αδύνατο να δεχθούμε ότι οι αοιδοί (τρα-
γουδιστές των επών), της προφορικής παράδοσης επινόησαν με τη φαντασία τους και 
μόνο μια κοινωνία με θεσμούς, αξίες, αντιλήψεις, με τέτοια συνέπεια και ομοιότητα ώστε 
να ταιριάζουν μεταξύ τους, όσο μπορεί να κρίνει ο ερευνητής με βάση τις συμπεριφορές 
των επών. Η ομηρική κοινωνία, κατά τον Adkins (2010)16, είναι μια λογοτεχνική κοινωνία 
κατά την οποία, οι Έλληνες των αιώνων που ακολούθησαν, αποδέχονται τις αξίες και 
συμπεριφορές, ως ιστορικές καθώς συνέβαλλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωσή τους. 
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Για τις αξίες της αρχαίας Ελληνικής και της σύγχρονης κοινωνίας, και την ερμηνεία 
των αρχαίων ελληνικών κειμένων έχουν ασχοληθεί και έχουν γράψει πολλοί ειδικότεροι 
ημών.

Πολλά άρθρα, του Ομήρου, του Πλάτωνα (για θέματα πολιτικά, Ηθικά), του Αριστο-
τέλη (πάλι για θέματα πολιτικά και Ηθικά), του Θουκυδίδη, της Λυρική ποίησης, του 
Αισχύλου, των Σοφιστών, αναφέρονται στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και την Ηθική. 

Την αρετή, οι αρχαίοι Έλληνες, την αποκαλούσαν αρμονία ψυχής, σύμμετρο συν-
δυασμό πνευματικών και Ηθικών προτερημάτων “καλόν καγαθόν” ήθελαν τον ιδανικό 
άνθρωπο. Όπως είχε πει ο Θαλής “Μη την όψιν καλλωπίζου, αλλά εν τοις επιτηδεύμασιν 
ίσθι καλός”, ας μη καλλωπίζεσαι στην εμφάνισή σου, αλλά να είσαι σεμνός στους τρό-
πους και στο χαρακτήρα. 

Πολλά από τα στοιχεία που συνθέτουν τις έννοιες αγαθός και αρετή έχουν ξεθωριάσει 
με το πέρασμα του χρόνου, με συνέπεια ο σύγχρονος γιατρός να δυσκολεύεται να τα 
αναγνωρίσει και κατά συνέπεια να τα εφαρμόσει. Δημιουργείται, έτσι, για το σημερινό 
γιατρό, η ανάγκη να σταθεί με περίσκεψη μπροστά στον καθρέπτη της ιατρικής Ηθικής 
του και να επανεξετάσει πολλά από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί στην επικοινωνιακή 
του πολιτική. 

ΠΟΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΘΙΚΗ ΕΚΦΡΑΖΕΙ;

Η έννοια του Καλού-Ηθικού γιατρού εκφράζεται μέσα από τη ρήση του Γεωργίου 
Παπανικολάου ο οποίος είπε:

Μετά τη διαχρονική 
ανάλυση των βασικών 
εννοιών που πρέπει να 
χαρακτηρίζουν το για-
τρό, ας έλθουμε στο 
δεύτερο ερώτημά μας. 
Μπορεί ο σημερινός 
γιατρός να αρνηθεί 
την παροχή υπηρεσι-
ών υγείας σε άτομα, ή 
ομάδες πολιτικά, θρη-
σκευτικά, ή πολιτισμικά 
αντίθετες;

Η απάντηση είναι 
γνωστή και βγαίνει 

μέσα από το κείμενο του Όρκου του Ιπποκράτη, στον οποίον ο γιατρός ορκίζεται: 

“… ότι θα εκτελέσω, κατά τις δυνάμεις μου και κατά των κρίσην μου, αυτόν 
τον Όρκο και αυτό το συμβόλαιο”
Άλλο όμως είναι το θέμα. Πώς απαντά ο γιατρός, στη σημερινή εποχή, όταν δέχεται 

πιέσεις, και επιδράσεις κάθε είδους που ευρίσκονται έξω από τους κανόνες της κοινω-
νικής και πολιτικής συμπεριφοράς και δράσης; Με άλλα λόγια σε πόση πίεση μπορεί 
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να αντέξει η Ηθική του γιατρού, ή πόσο ελαστική μπορεί να γίνει;
Στη δύνη των διαταραχών της κοινωνικής και Ηθικής ισορροπίας, η διαπραγμάτευση 

ενός θέματος ηθολογικού χαρακτήρα χωρίς μια υπόμνηση της ανατομίας του Ηθικού 
ενεργήματος (Γνωσιακή αναγνώριση, Αισθητική απελευθέρωση) δεν είναι εύκολη υπόθε-
ση όπως υποστηρίζει ο Τάσιος (2007).30 Αυτό γιατί το Ηθικό ενέργημα, έχει να κάνει με 
την ηδονή, ή να συν-αισθάνομαι τη χαρά του Άλλου-μια ευχαρίστηση που την προκαλώ 
με την Πράξη μου, θυσιάζοντας το “Εγώ, Εδώ και Τώρα”, για το “Εσύ, Εκεί και Ύστε-
ρα”30. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, μας θυμίζει ότι 
όλοι μπορούν να ωφεληθούν αν αφήσουν για λίγο τη βάρβαρη πραγματικότητα ενός 
πολιτισμού και προσθέτω και μιας Ηθικής σε κρίση και αναβαπτιστούν στα νάματα μιας 
άλλης εποχής, όπου ο ατομισμός δεν είχε διαβρώσει τις συνειδήσεις και η συμμετοχική 
διαδικασία στη ζωή είχε περισσότερο ιδεαλιστικά κίνητρα. Σύγχρονοι διανοητές όπως 
ο Αλ. Νεχαμάς, υποστηρίζουν ότι οι Ηθικές αξίες βασίζονται στις ομοιότητες μας, στο 
τι έχουμε κοινό, ενώ οι αισθητικές, ή προσωπικές βασίζονται στις διαφορές μας.31 Από 
την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο Τσουκαλάς η ισότητα λησμονείται ως δύναμη 
Ηθικής και συνοψίζεται πια στο αίτημα της ισότητας των ευκαιριών. Αυτό γιατί όλες 
οι μεγάλες ιδέες, τα κοσμοθεωρητικά προστάγματα χαρακτηρίζονται από μια αχλύ, η 
οποία τα συσκοτίζει. Εάν δεν είναι ασαφή δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο κριτικής 
αντιμετώπισης. 32

Με το πέρασμα του χρόνου όλα αλλάζουν: Οι αλλαγές δεν αφήνουν ανεπηρέαστες 
ούτε τις Ηθικές αξίες, αν δεν ευθύνονται γι’ αυτές.

“Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτά μένειν”, όπως λέει ο Ηράκλειτος.
Πέρασαν, έτσι, οι εποχές που οι άνθρωποι είχαν τοποθετήσει το γιατρό σε μια ξε-

χωριστή θέση στην κοινωνία. Σήμερα, μέσα από τη θύμηση των ανθρώπων αναδύονται 
διαχρονικά μορφές, των οποίων το ηθικό περιεχόμενο, είναι ολότελα διαφορετικό από 
εκείνο που προσδοκά η κοινωνία. Σιγά-σιγά ο γιατρός αποφορτίζει το ρόλο του, ως 
κοινωνικού λειτουργού και ρυμουλκείται προς την ακτή του χρήματος. Η φιλοχρηματία 
των γιατρών πέφτει τελευταία ως κεραυνός στα ΜΜΕ. Ευτυχώς, όμως, που χρόνια τώρα 
τους κεραυνούς δεν τους ρίχνει ο Ζεύς, ο οποίος κεραυνοβόλησε τον Ασκληπιό για τη 
φιλοχρηματία του.33

Ενδεικτικά, σε πρόσφατο άρθρο εφημερίδας διαβάζουμε: “Μια… περίπτωση κυνι-
σμού, παράβασης όρκων και καθήκοντος, αλλά και διαπλοκής, συνενοχής και παντελούς 
αδυναμίας της διοίκησης να λειτουργήσει …”34

Ένα απάνθισμα κοσμητικών επιθέτων που αναμφισβήτητα δεν τιμούν το Ιατρικό σώμα. 
Δυστυχώς, όμως, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά όπως λέει ο λαός. Ο ιατρικός 
κόσμος οφείλει να προσδιορίσει με σαφήνεια τη θέση του, να καθορίσει διαχωριστικές 
γραμμές και να απομονώσει τους επίορκους.

Σήμερα, η ιατρική έφθασε στο σημείο να μην είναι ξεχωριστή από το χρήμα. Ελά-
χιστοι, παρόλα, αυτά πιστεύω είναι οι γιατροί που εκπορνεύονται για το χρήμα. Όλοι 
όμως είμαστε ευάλωτοι στις όχι και τόσο ανεπαίσθητες προσπάθειες του μάρκετινγκ 
των φαρμακευτικών εταιρειών να σμιλέψει τη σκέψη μας. Τις θέσεις αυτές περιγράφει 
με χαρακτηριστική ενάργεια η παρακάτω αποφθεγματική γνώμη. 
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“Από τον αχρημάτιστο και κακό απείρως προτιμότερος ο φιλοχρήματος και 
καλός γιατρός”33.
Ακόμη πιο αιχμηρή απηχεί η ρήση:

“Ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του για τη νιότη, ενώ εσύ εκποιείς την Ηθική 
σου για λίγα χρήματα”.
Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά35 γράφει:

“Οι γιατροί κερδίζουν το μισθό τους θεραπεύοντας αρρώστους”.
Σε παλαιότερες πραγματείες της Ιπποκρατικής συλλογής κυριαρχεί ένα είδος ένοχης 

σιωπής γύρω από τα θέματα “χρηματισμού” του γιατρού. Παρόλα αυτά, πολλές έξω-
θεν μαρτυρίες παρέχουν αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία δεν επιτρέπουν και πολλές 
αμφιβολίες για το γεγονός ότι οι ιπποκρατικοί γιατροί ελάμβαναν χρήματα, έστω και 
ως ανταμοιβή, για τις υπηρεσίες τους. Από την άλλη πλευρά, ήδη από την εποχή του 
Ιπποκράτη, στην ελληνική φιλολογία, επικρατεί η εικόνα ενός γιατρού προσανατολι-
σμένου στο κέρδος. Ο Πίνδαρος,36 αναφέρει ότι ακόμη και ο Ασκληπιός, ο πρόγονος 
του Ιπποκράτη δεν αντιστάθηκε στην πρόκληση της χρηματικής αμοιβής. Στο έργο 
Πιθιόνικος III, 54 γράφει:

“Αλλά και η επιστήμη αφήνεται από το κέρδος να παρασυρθεί. Ο χρυσός που 
έλαμπε μέσα στα χέρια του, έσπρωξε ακόμα και τον Ασκληπιό, για ένα πενι-
χρότατο μισθό, να σηκώσει από το μνήμα έναν άνδρα, μνήμα που ήδη τον είχε 
κερδίσει. Ο Δίας λοιπόν, με τα δύο του χέρια, έριξε εναντίον τους κεραυνό και 
τους έκοψε απ’ τα στήθια την αναπνοή, σε μια στιγμή”.
Ο Πλάτωνας, κατηγόρησε τους ποιητές, ότι παρουσιάζοντας τη θέση του γιατρού-

θαυματοποιού, ως αχόρταγου για κέρδος, κακολογούσαν τους θεούς.37 Ο Ηράκλειτος, 
περιγράφει το παράδοξο φαινόμενο των κοινών γιατρών, οι οποίοι βασάνιζαν τους 
αρρώστους ζητώντας τους μεγαλύτερη αμοιβή: 

“Οι γιατροί, κόβοντας, καίγοντας και βασανίζοντας με κακία και με κάθε τρό-
πο, υποχρεώνουν επιπλέον να λάβουν μισθό από τους αρρώστους, ενώ στην 
πραγματικότητα δεν τον αξίζουν καθόλου, από τη στιγμή που πραγματοποιούν 
ταυτόχρονα και καλά και κακά”.
Αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα στα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα38, όπου γράφει: 

“Οι άνθρωποι σπεύδουν στους γιατρούς για να τους κάνουν τομές και να τους 
καυτηριάσουν νιώθοντας κόπο και πόνο, ενώ για τις επεμβάσεις αυτές έχουν 
την εντύπωση ότι θα πρέπει να πληρώσουν και αμοιβή από πάνω!”.
Αλλά και το θέατρο, την εποχή εκείνη, είχε ασχοληθεί με τις υπέρογκες συχνά απαι-

τήσεις των γιατρών. Ο Ευριπίδης στην Ηλέκτρα,39 μιλώντας με το στόμα ενός ταπεινού 
εργάτη, διαπιστώνει την αναγκαιότητα να είναι κάποιος πλούσιος για να μπορεί να 
φωνάζει ένα γιατρό. 
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“Από τη στιγμή που ο νους μου σταματά σε τέτοιες περιπτώσεις, αναγνωρίζω 
καλά πόση ο πλούτος έχει εξουσία, εάν χρειάζεται να θεραπευτεί ένας ξένος ή 
να σωθεί με τα έξοδά του ένα άρρωστο σώμα ”.
Ο Αριστοφάνης, στο έργο του Πλούτος40, που χρονολογείται από τον 4ο πΧ αιώνα, 

υπογραμμίζει με το δικό του γλαφυρό τρόπο τη σχέση ανάμεσα στο δέλεαρ του μισθού 
και στην άσκηση της ιατρικής.

“Ποιος γιατρός υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη;” 
θρηνεί ένας γέρος Αθηναίος. Η εξήγηση που δίνει είναι η ακόλουθη: 

“Δεν υπάρχει ούτε ίχνος μισθού, ούτε τέχνης ιατρικής ”
Ο Αριστοφάνης τονίζει μ’ αυτόν τον τρόπο την παρουσία δεσμού μεταξύ της αμοιβής 

και της ιατρικής. Χωρίς αμοιβή δεν υπάρχει θεραπεία.
Μήπως, ο Αριστοφάνης προέβλεψε τη σημερινή περίοδο, ή μήπως έγραψε, πριν 

2,500, χρόνια τι θα συνέβαινε με την ιατρική φροντίδα στη σύγχρονη Ελλάδα;
Όπως, ακριβώς, συμβαίνει και σήμερα, έτσι και την περίοδο εκείνη οι απαιτήσεις των 

γιατρών για το μισθό και την παροχή φροντίδας υγείας θα πρέπει να είχαν δημιουργήσει 
χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς. Έτσι, οι φτωχοί οι οποίοι εργά-
ζονται όλη μέρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά ούτε και τα χρήματα, για να δώσουν 
στο γιατρό για θεραπεία. Αντίθετα, οι πλούσιοι διέθεταν πολύ χρόνο, αλλά και χρήμα 
και ήταν σε θέση να ασχολούνται με την υγεία τους. Ο Πλάτων41 σημειώνει τη διαφορά 
αυτή στο έργο του Πολιτεία.

Αλλά και στην Ιπποκρατική συλλογή συναντάμε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως είναι 
εκείνη του συγγραφέα, ο οποίος για την ίδια νόσο προτείνει δυο θεραπείες, μία με 
μακρά θεραπεία και πολύπλοκη, η οποία προορίζεται γι’ αυτούς που έχουν χρόνο να 
ασχοληθούν με την υγεία τους και η άλλη βραχείας διάρκειας η οποία απευθύνεται στη 
μεγάλη μάζα των αρρώστων.42 

Έχουμε έτσι και την εποχή εκείνη το φαινόμενο της ιατρικής “δύο ταχυτήτων”, 
μολονότι ο γιατρός στην περίπτωση αυτή δεν αναφέρεται σε αμοιβή! Παρόλα αυτά, 
στις πραγματείες της Ιπποκρατικής συλλογής ανευρίσκουμε νησίδες αντίδρασης στην 
αλαζονεία και την ανεξέλεγκτη μανία των γιατρών για το κέρδος, όπως είναι ένα κείμενο 
που συναντάμε στην πραγματεία Παραγγελίαι (κεφ. 6).43

“Συστήνω να μην είστε απάνθρωποι κατά την άσκηση του επαγγέλματος, 
αλλ’ αντίθετα ν’ αποβλέπετε εξίσου στην τύχη και στ’ αποθέματα των αρρώ-
στων. Ορισμένες μάλιστα φορές θα θεραπεύσετε δωρεάν, ενθυμούμενοι είτε 
την ανάμνηση μιας υπηρεσίας που σας προσέφεραν κατά το παρελθόν, είτε το 
κίνητρο της υστεροφημίας σας. Εάν υπάρχει δυνατότητα να προσφέρετε τις 
υπηρεσίες σας σ’ ένα ξένο ή σ’ ένα φτωχό, αυτή είναι η κατεξοχήν περίπτωση 
για να προσφέρετε τη βοήθειά σας: διότι εκεί όπου υπάρχει η αγάπη προς τους 
ανθρώπους, εκεί ακριβώς υπάρχει και η αγάπη προς την τέχνη”.
Ανάλογη εικόνα συναντάμε σε πρόσφατα δημοσιευμένη επιγραφή από την Κω, στην 

οποία ο γιατρός Ονάσανδρος δέχεται δημόσιες ευχαριστίες διότι είχε θεραπεύσει δω-
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ρεάν τους κατοίκους της Αλάσαρνας.3

Η συμπεριφορά του έντιμου και καλού γιατρού ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό 
των αρρώστων που εξυπηρετεί.44 Η διαπίστωση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ερώτηση 
που υπέβαλλε ο Editor του Br. Med Journal45, στη Magdeldin Elgizouli, από το νοσοκομείο 
του Χαρτούμ στο Σουδάν. Το ιατρικό επάγγελμα έχει ανάγκη στοιχείων ανθρωπισμού 
και Ηθικής; “Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με τις ανεπάρκειες στην παροχή ιατρικής 
φροντίδας, και την ανάγκη του αρρώστου πρώτα να αναζητήσει την τροφή του και μετά 
να επισκεφθεί το γιατρό, το ιατρικό επάγγελμα έχει ανάγκη στοιχείων ανθρωπισμού και 
Ηθικής σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με την επιστημονικότητά του. Ο καλός γιατρός 
πρέπει να είναι και επιστήμων και άνθρωπος”.

Αν είναι μόνο επιστήμων τότε δεν είναι ούτε το μισό, σύμφωνα με μια λαϊκή ρήση.33 
Μια από τις πιο διάσημες φράσεις στην κλινική ιατρική προέρχεται από μια διάλεξη που 

έδωσε ο Frances W. Peabody της ιατρικής σχολής του Harvard το 1925, ο οποίος είπε: 

“Ένα από τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του κλινικού είναι το ενδιαφέρον 
του για τον άνθρωπο. Το μυστικό της φροντίδας για τον άρρωστο είναι να 
φροντίζεις τον άρρωστο;”46

Η απάντηση θέτει πολλά ζητήματα στην πραγματική τους διάσταση. “Ένας καλός 
γιατρός πρέπει να έχει μεγάλα αποθέματα υπομονής και απεριόριστη κατανόηση για 
τον άρρωστό του. Γιατί μόνο έτσι, θα είναι σε θέση να εξηγήσει με άνεση χρόνου και 
λεπτομερώς τα ερωτήματα που έχουν σχέση με τη νόσο, τα φάρμακα, τις δόσεις και να 
τον εκπαιδεύσει για την ορθή (χρονικά και ποσοτικά) λήψη των φαρμάκων, προτού του 
δώσει τη συνταγή. Τότε και μόνο τότε, θα είναι βέβαιος ότι κατανόησε ο άρρωστος τον 
τρόπο λήψης, αλλά και τη σημασία της χορήγησης των φαρμάκων. Ο γιατρός πρέπει 
να λαμβάνει πάντα υπόψη του ότι ο άρρωστος δεν γνωρίζει την ιατρική ορολογία, ούτε 
έχει τις δικές του ειδικές γνώσεις. Αυτό καθιστά αναγκαία τη διάθεση ικανού χρόνου 
για να εξηγήσει, αλλά και για να κατανοήσει ο άρρωστος πλήρως (!) το πρόβλημά του. 
Η επιλογή, από την άλλη πλευρά, της θεραπείας σε έναν άρρωστο, ο οποίος δεν είναι 
σε θέση να καλύψει το υψηλό κόστος (με τα σύγχρονα οικονομικά μέτρα), ή όταν πρέ-
πει να ταξιδεύσει μεγάλες αποστάσεις για να πάρει την κατάλληλη αγωγή πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. 

ΠΡΑΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερη σημασία, για τον άρρωστο, έχει η έκφραση του προσώπου του γιατρού, 
ή ο τρόπος που τον αντιμετωπίζει όπως, για παράδειγμα, όταν τον ενημερώνει για μια 
χειρουργική επέμβαση, ή για μια δυσίατη νόσο. Η πραότητα σε όλες τις περιπτώσεις 
είναι ό,τι μας δίδαξαν οι ιπποκρατιστές γιατροί. 

Όταν αναφερόμεθα σε χειρουργικές επεμβάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής ιατρικής, κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν η 
πραότητα, η οποία μάλιστα ήταν αντίθετη με την αιγυπτιακή ιατρική, Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση του Δημοκήδη, ο οποίος θεράπευσε το Δαρείο, όταν πηδώντας από 
το άλογό του έπαθε διάστρεμμα στο πόδι. Ο Δημοκήδης αντικατέστησε τη βία των 
αιγύπτιων γιατρών με την πραότητα της ελληνικής ιατρικής. Στη σύγχρονη εποχή δεν 
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είναι σπάνια η περίπτωση ακόμη και βλάβης νεύρου της άκρας χειρός από βίαιους 
χειρισμούς του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού (μαρτυρία αρρώστου). Η πραότητα 
είναι, συνεπώς, η άρνηση της βίας.3 Στην πραγματεία της Ιπποκρατικής συλλογής Περί 
άρθρων εμβολής, ο συγγραφέας συνιστά σε ανάλογη περίπτωση να προχωράμε όχι με 
βία αλλά με πραότητα.47 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Γράφοντας σε προσωπικό επίπεδο, μετά και τη λήξη της υπηρεσίας μου ως νοσο-
κομειακού γιατρού, αισθάνομαι την ανάγκη να προσθέσω ένα λιθαράκι στο περίγραμμα 
που προσδιορίζει το ερώτημα της διαχρονικής εξέλιξης της έννοιας του καλού γιατρού, 
ή με άλλα λόγια: ποιος είναι ο καλός γιατρός,; ή πώς μπορεί να γίνει ο καλός γιατρός; 
ή από που προέρχονται οι ιδέες μας για τον καλό, ή τον κακό γιατρό. Η όλη διαδικασία 
είναι πολύ απλή, αν πιστέψεις σ’ αυτήν. Αρχίζει με τη “θέληση” του γιατρού να ακούει 
προσεκτικά τον άρρωστό του. Αυτό θα το επιτύχει αν “μπορεί” να τοποθετήσει τον εαυτό 
του στη θέση του αρρώστου. Έτσι, με καλή διάθεση, η οποία να εκπέμπει την ψυχική 
ηρεμία, που πρέπει να τον διακατέχει, όπως απαιτεί η περίσταση, χαλαρωμένος, χωρίς την 
έκφραση του ανθρώπου που δείχνει ότι έχει μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή του, αφήνοντας 

κάτω το στυλό του, ει δυνατόν κοντά 
στον άρρωστο, πρόσωπο με πρόσωπο 
με τον άρρωστο, όχι πίσω από ένα 
“βαρύ” γραφείο. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει ο γιατρός να παραμένει όρ-
θιος απέναντι στον άρρωστο (Εικ. 6). 
Αντίθετα, να αντιμετωπίζει τον άρρω-
στο όπως ο καθημερινός άνθρωπος, 
χωρίς με τη στάση, ή τη συμπεριφορά 
του να υψώνει τείχος ανάμεσά τους. 

Με τον τρόπο αυτό, δίνει στον άρ-
ρωστο όλη του την προσοχή. Αυτός 
αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι ο γιατρός έχει 
όλη τη διάθεση να ασχοληθεί με το 
πρόβλημά του. Μόνο κάτω απ’ αυτές 
τις συνθήκες, μπορεί να δημιουργη-
θούν οι επικοινωνιακές προϋποθέσεις 
και να επέλθει πλήρης επαφή μεταξύ 
γιατρού και αρρώστου, ώστε να μπο-
ρέσει ο γιατρός να κερδίσει τον άρρω-
στο και να καταλάβει το πρόβλημά του.

Ένας φίλος μου εξομολογήθηκε: 

“Συμπαθώ πολύ το γιατρό μου, αλλά ήταν η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια, 
που καθόταν στο γραφείο του με το ένα μάτι στο ρολόι και το άλλο στην 
οθόνη του υπολογιστή του και μόνο περιστασιακά γυρνούσε το κεφάλι του 
να με κοιτάξει”.

Εικ. 6. Απεικόνιση της λανθασμένης θέσης του γιατρού 
απέναντι στον άρρωστο.
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Αλήθεια, μέσα από ποιες συνθήκες επινόησε ο άνθρωπος τις αξιολογικές κρίσεις 
του καλού, ή και του κακού γιατρού;

Τις δεκαετίες, πριν το 70, τα πράγματα ήταν διαφορετικά, η σχέση γιατρού-αρρώστου 
λειτουργούσε προς την κατεύθυνση του αρρώστου. Επικρατούσε πνεύμα συμπόνιας, 
επενδυμένο με διάχυτη αγάπη και αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, για τον άρρωστο. 
Κυριαρχούσε αυτό που θα μπορούσε να λεχθεί ως ιατρικός ιδεαλισμός. Ο γιατρός 
διατηρούσε, σε μεγάλο βαθμό, τη διάθεση να καθίσει, να ακούσει, να “ακροαστεί” τον 
άρρωστό του. 

Με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα άλλαξαν. Επαναφέροντας στη μνήμη γε-
γονότα των τελευταίων δεκαετιών, διαπιστώνεις ότι πέρασαν “στιγμές που δοκίμασες 
την ομορφιά της αναγνώρισης, της προσπάθειας, που δικαιώθηκες και σπάνια τη λύπη 
της σιωπηλής ανοχής της αδικίας, αλλά ευτυχώς ποτέ την άγρια ηδονή της εκδίκησης”, 
όπως γράφει και ο Γαρδίκας στις αφηγήσεις του.48 Στην πρόταση αυτή περιέχεται όλη η 
φιλοσοφία της ιατρικής προσφοράς, σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, 
με τις συνοδές δυσκολίες εξασφάλισης των μέσων για μια καλύτερη παροχή υπηρεσιών 
υγείας. Όλα όμως αυτά τα κενά τα συμπλήρωνε η απέραντη αγάπη στον άρρωστο, η 
αφοσίωση στο καθήκον, η συνεχής ενημέρωση.

Στη διάρκεια της νοσοκομειακής θητείας δεν είναι όλα ρόδινα. Υπήρχαν στιγμές 
γαλήνης, αλλά και φόβου, στιγμές γέλιου αλλά και άλλες με δάκρυα, για ό,τι σκληρό, 
ή άθλιο συνάντησες. Όλες όμως αυτές οι παράμετροι έχουν μια κοινή συνισταμένη τη 
γνώση. Ο γιατρός επικοινωνεί, γνωρίζει, έρχεται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους όλων 
των κοινωνικών στρωμάτων και θέσεων. Έρχεται αντιμέτωπος και βιώνει καταστάσεις 
που αναβλύζουν ανθρώπινο πόνο, ασυνήθεις συμπεριφορές, αληθινές ιστορίες. 

Όπως γράφει ο Παπαδημητρίου (2010)49 στη Διλογία οδοιπορικών:

“είναι αυτές οι καταστάσεις που κάνουν την ιατρική να διαφέρει από τις άλλες 
επιστήμες, γιατί έρχεται σε επαφή με γεγονότα που αποτελούν την Αρχή και 
το τέλος της ύπαρξης του ανθρώπου”.
Ο γιατρός πρέπει να προσανατολίζει τις κεραίες του προς όλες τις κατευθύνσεις 

και να μην τις έχει σταθερά στραμμένες μόνο προς το λόφο της ιατρικής ενημέρωσης. 
Πρέπει να λαμβάνει τα μηνύματα της κοινωνίας, να αφουγκράζεται τον κόσμο, να κα-
ταγράφει τις αδυναμίες στα συστήματα υγείας, τις ψυχικές διαταραχές στη συμπερι-
φορά του ανθρώπου. Ένας καλός γιατρός συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον ευρύτερο 
κοινωνικοπολιτικό χώρο. Συχνά, καλός γιατρός δεν είναι ο πολύ έξυπνος γιατρός, γιατί 
όπως αναφέρεται50: “Υπερβολικά έξυπνοι γιατροί υπάρχουν στις μέρες μας, πλήττουν 
όμως με τη ρουτίνα. Δυσκολεύονται στο να αναπτύσσουν σχέσεις με ανθρώπους μέσης 
νοημοσύνης”.

Η διάρκεια της εργασίας, στα χρόνια της λήψης ειδικότητας, ξεπερνούσε τις 100 
ώρες εβδομαδιαίως. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το ακόλουθο. Αν είχα την ευκαιρία 
να αρχίσω πάλι θα άλλαζα κάτι; Ασφαλώς όχι. Απεναντίας, θα εξόπλιζα με περισσότερη 
υπομονή τον εαυτό μου και το ίδιο θα συνιστούσα και στους νεότερους συναδέλφους 
μου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο πέρασμα του χρόνου το μυαλό λειτουργεί 
σαν μαγνήτης και προσελκύει ενδείξεις απ’ όλες τις κατευθύνσεις, αρκεί να είναι σε 
θέση ο γιατρός να τις προσδιορίζει.12 
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Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση της κοινωνίας δεν κερδίζεται μόνο με τις γνώ-
σεις. Ο καλός γιατρός οφείλει να προσφέρει και να αποτρέπει, να αναχαιτίζει, τις τυχόν 
επιδράσεις του κακού γιατρού. Όπως αναφέρει μια παλαιά ρήση: 

“τα απόνερα της θύελλας μπαίνουν στο σπίτι μας ακόμη και αν συνεχίζουμε 
να μένουμε σ’ αυτό”
Όπως είχε πει ο Έντμουντ Μπερκ: 

“το κακό θριαμβεύει στον κόσμο γιατί οι καλοί άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα”.51

Σε γενικές γραμμές, οι αρχικές ιδέες και θέσεις για την ιατρική Ηθική είναι ίδιες και 
σήμερα που τις ξαναπιάνω σ’ αυτήν την ανασκόπηση. Πιστεύω πως τα χρόνια που πέ-
ρασαν τους έκανε καλό. Οι αρχές και οι αξίες ωρίμασαν μέσα μας έγιναν, πιο καθαρές 
πιο στέρεες αλλά και πιο δυνατές. Το γεγονός ότι και σήμερα παραμένω σ’ αυτές και 
τις αισθάνομαι να είναι σφιχτά δεμένες μεταξύ τους, μου δυναμώνει το αίσθημα βεβαι-
ότητας, πως έχουν καλά εδραιωθεί στο πέρασμα του χρόνου και η μεταφορά τους στη 
νέα γενεά είναι εφικτή παρόλες τις δοκιμασίες της.

Οι ενδείξεις του παρελθόντος αθροιζόμενες, σε ένα μίγμα εμπειρίας και εργατικότη-
τας, δημιουργούν το πρότυπο του γιατρού όπως αυτό αναδύεται μέσα από τις γραμμές 
του Ιπποκράτειου Όρκου.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Στη σύγχρονη κοινωνία διαμορφώνονται καταστάσεις, οι οποίες αλλάζουν όχι μόνο 
τα δεδομένα του σήμερα, αλλά ανατρέπουν συμπεριφορές και πιστεύω πολλών αιώνων. 
Επικρατούν συνθήκες, οι όποιες είναι δυνατό στην ολοκλήρωσή τους να καταργήσουν 
όχι μόνο τον όρκο του Ιπποκράτη αλλά και την ίδια τη φύση του γιατρού, ως προστάτη 
των αρρώστων. Οι όποιες μεταβολές πυροδοτούνται από αλλαγές στην έννοια και το 
περιεχόμενο των λέξεων. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα πρότυπο αργοσβήνει και ένα άλλο 
αναδύεται στη ρευστή επιφάνεια της Ηθικής αντίληψης.

Η σχέση της εμπιστοσύνης του αρρώστου προς το γιατρό και η Ηθική του γιατρού 
είναι δυο παράμετροι, οι οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν παράλληλα, σε σημείο που να 
ταυτίζονται. Με άλλα λόγια , θα έπρεπε η εμπιστοσύνη να αποτελεί τη βασική παράμετρο 
της Ηθικής του γιατρού, στη σχέση του με τον άρρωστο. Αντίθετα, συχνά, διαπιστώνουμε 
ότι ο γιατρός μπορεί να παρεκκλίνει της Ηθικής του, παρά την εμπιστοσύνη που τρέφει 
γι’ αυτόν ο άρρωστος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο. Ποιό (α) κριτήριο 
(α) χρησιμοποιεί ο άρρωστος για να εμπιστευτεί το γιατρό; 

Παρά το γεγονός ότι οι άρρωστοι υιοθετούν σ’ ένα βαθμό τα αρνητικά κριτήρια 
των ΜΜΕ για τους γιατρούς, εν τούτοις ο δικός τους γιατρός είναι διαφορετικός απ’ 
αυτόν που περιγράφουν τα ΜΜΕ.52 Η επιλογή, συνεπώς, του γιατρού από τον άρρωστο 
αποτελεί κριτήριο εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η καλή επικοινωνία γιατρού-αρρώστου 
φαίνεται να ενεργοποιεί βασικά αντανακλαστικά που εδραιώνουν την εμπιστοσύνη του 
αρρώστου στο γιατρό.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο άρρωστος δεν είναι σε θέση να κρίνει αντικειμενικά, 
την ποιοτική στάθμη της εκπαίδευσης του γιατρού, την εμπειρία, την επαγγελματική 
του επάρκεια. Συχνά, βασίζεται στις κρίσεις των άλλων ανθρώπων, ή σε ενδείξεις που 
προέρχονται από τη διαπροσωπική του σχέση με το γιατρό. Αυτή εκφράζεται από τον 
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τρόπο που τον αντιμετωπίζει, πόσο κατανοητές είναι οι ερωτήσεις που του κάνει, και 
πόσο σαφείς και πειστικές είναι οι απαντήσεις και γενικά πόσο καλό είναι το επικοινω-
νιακό κλίμα που δημιουργείται, στη διάρκεια της επίσκεψης. Η βασική πάντως ιδιότητα 
του γιατρού, με την οποία εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη του αρρώστου, είναι η επικοι-
νωνιακή του ικανότητα.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι άνθρωποι εκφράζουν έναν προβληματισμό και μια δυ-
σπιστία, απέναντι στους γιατρούς, λόγω της ανησυχίας που καλλιεργείται από τα ΜΜΕ, 
γύρω από το θέμα των ιατρικών λαθών. Τα ιατρικά λάθη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της άσκησης της ιατρικής. Στο “Περί ἀρχαίης ἰητρικής”, έργο της Ιπποκρατικής συλλογής, 
ο Ιπποκράτης δηλώνει ότι θα επαινούσε πολύ το γιατρό που κάνει λιγότερα λάθη: 

“Τούτον τον ιατρόν επαινέσοιμι τον σμικρό αμαρτάνοντα”
Το 2000 το Ινστιτούτο Ιατρικής (Institute of Medicine, IOM) των ΗΠΑ, σε έκθεση που 

δημοσίευσε υποστήριξε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από ιατρικά λάθη στα νοσοκομεία της 
Αμερικής από 44000 έως 98.000 άτομα.50,53-55 Ο θόρυβος, που δημιούργησε η έκθεση, 
οδήγησε στη λήψη μέτρων όπως: η εισαγωγή των ιατρικών εντολών σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (μείωσε τα λάθη κατά 81%), η ένταξη φαρμακοποιού στην ομάδα της ιατρι-
κής επίσκεψης (μείωσε τις ΑΕ κατά 66%-78%), κ.ά. Παρόλα αυτά, πέντε χρόνια μετά τη 
δημοσιοποίηση της έκθεσης και τη λήψη μέτρων ο αριθμός των θανάτων από ιατρικά 
λάθη στις ΗΠΑ δεν έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.56

Η κοινωνία έχει δημιουργήσει πολλά αποφθέγματα που εκφράζουν τη δυσπιστία 
τους προς το γιατρό, όπως: 

“Ακόμη σε κάθε περίπτωση ο καλός γιατρός αντί να μιλάει για τις επιτυχίες 
του καλύτερα είναι να θυμάται τα λάθη του”
“Παρόλο ότι, τα ορθά στην Ιατρική είναι ασυγκρίτως περισσότερα από τα 
λάθη, ένα λάθος δεν ισούται ποτέ με ένα σωστό”33

Ο ιατρικός τύπος διεθνώς,57 παρουσίασε πολλά άρθρα τα οποία προσπάθησαν να 
απαντήσουν στο ερώτημα γιατί τόσα πολλά λάθη και γιατί δεν έχουν γίνει προσπάθειες 
περιορισμού τους;50 Υποστηρίζεται,56 ότι ο κυριότερος λόγος είναι το ότι καλλιεργείται 
στους γιατρούς η αντίληψη ότι τα λάθη της ιατρικής είναι απαράδεκτα και ότι δεν υπάρχει 
λάθος στην ιατρική που να μην οφείλεται σε ιατρική αμέλεια. Ειδικοί που μελέτησαν τα 
ιατρικά σφάλματα κατέληξαν, πρόσφατα, στο συμπέρασμα ότι στην πλειοψηφία τους 
οφείλονται σε αδυναμίες της σκέψης του γιατρού και όχι σε τεχνητά λάθη. Την Ηθική 
διάσταση την αφήνω συνειδητά εκτός συζήτησης, γιατί οφείλουμε να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί όταν κουνάμε το δάκτυλο στους άλλους. Σε μια μελέτη εσφαλμένων δια-
γνώσεων, που προκάλεσαν σοβαρή βλάβη σε αρρώστους, το 80% περίπου απ’ αυτές 
μπορούσαν να αποδοθούν σε μια αλυσίδα γνωσιακών σφαλμάτων. Μια άλλη μελέτη, 
εκατό εσφαλμένων διαγνώσεων, διαπίστωσε ότι οι ανεπαρκείς ιατρικές γνώσεις ήταν 
αιτία του σφάλματος μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις.12 Για όλα τα παραπάνω, συχνά, ο 
λαός χρησιμοποιεί το απόφθεγμα: 
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“Αν καλύτερος γιατρός είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη, όπως έλεγε ο 
Ιπποκράτης, τότε καλός είναι αυτός που δεν κάνει περισσότερα από τα λίγα”33

Μελέτη 45 γιατρών που παρακολουθούσαν 909 αρρώστους έδειξε ότι τα 2/3 των 
γιατρών δεν έλεγαν στους αρρώστους τους για πόσο καιρό πρέπει να πάρουν ένα νέο 
φάρμακο, ή ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ), που θα μπορούσαν να εκδηλω-
θούν. Ποσοστό 50% των γιατρών παρέλειψαν να προσδιορίσουν τη δόση και τη συχνό-
τητα χορήγησης του φαρμάκου.12 Το σφάλμα που κάνουν οι γιατροί είναι ότι θεωρούν 
την πρωτοβάθμια περίθαλψη ως Ιατρική που φθάνει μέχρι το στάδιο της εισαγωγής του 
αρρώστου. Ο Cassel58 γράφει ότι αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη. Η μεγαλύτερη 
πρόκληση δεν είναι μόνο να εντοπίζεις σοβαρές ασθένειες, αλλά συχνά να μπορείς να 
αποφασίζεις αν κάτι είναι σοβαρό ή όχι 

“Ο καθένας γράφει, ξέρει ότι το να γνωρίζεις τι δεν γνωρίζεις απαιτεί μεγάλη 
ωριμότητα”. 
O Cassel58 στο βιβλίο του με τίτλο Doctoring: The nature of Primary Care Medicine 

γράφει: 

“πολλές από τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι σχεδιασμένες να προωθούν τον 
έλεγχο του κόστους και όχι το συμφέρον των αρρώστων”.
Απ’ αυτήν την άποψη … οι ίδιοι οι γιατροί μπορούν να θεωρηθούν ανταλλάξιμα αγαθά 

σε μια αγορά!!! 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η εποχή μας εμφανίζει τη μεγαλύτερη ίσως διαφθορά, από όλες σχεδόν τις περιόδους 
της ιστορίας. Αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι η άρνηση των αρχών και των κανόνων, 
γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση, πολλές φορές, ακόμη και το σύνολο των Ηθικών 
αξιών όπως αναφέρει ο Κιαπόκας5 στο βιβλίο του Ιπποκράτης ο Κώος και Ιπποκρατικός 
Όρκος. Επιπλέον, όταν η επιστήμη και η τέχνη αποσυνδέονται από τα ανθρωποκεντρικά 
τους στοιχεία, πώς να μην περιφρονούνται οι Ηθικές αξίες; Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε 
ότι από τα αρχαία χρόνια οι γιατροί είχαν έναν καθοδηγητικό φάρο στην πορεία τους 
που ήταν ο Όρκος του Ιπποκράτη. Η ιατρική συνείδηση δεν μπορεί παρά να προσφεύ-
γει στις περιπτώσεις αυτές στις αιώνιες, σταθερές και αναλλοίωτες αρχές των Ηθικών 
αξιών που εμπεριέχονται σ’ αυτόν.

Σήμερα, ειδικότερα, που το συμφέρον τίθεται απροκάλυπτα πάνω από το καθήκον, 
αρχές όπως αυτές του Ιπποκρατικού Όρκου εξασθενούν βαθμιαία και ενδεχόμενα παύ-
ουν να αποτελούν το μόνο καθοδηγητικό φάρο. Από την άλλη πλευρά, οι νέοι γιατροί 
ζώντας, σε μια κοινωνία ανατροπής κανόνων και αρχών, αναζητούν για να πορευθούν 
νέους κανόνες και αρχές. Παρόλα αυτά, ο έντιμος γιατρός βρίσκει στον Όρκο του Ιπ-
ποκράτη, αν τον αναζητήσει, ένα διαχρονικό κανόνα με αναλλοίωτη Ηθική αξία, αρκεί 
να θέλει να τον εφαρμόσει. 

Πολλοί αποζητούν την προσωπική τους ελευθερία στην αποδέσμευση από τις Ηθικές 
αρχές. Μεταξύ όμως της εσωτερικής και της εξωτερικής ελευθερίας υπάρχει μεγάλη 
διαφορά. Οι συνεπείς με την εφαρμογή των Ηθικών αρχών και υγιώς σκεπτόμενοι 
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει γνήσια προσωπική ελευθερία χωρίς Ηθικές δεσμεύσεις. 
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Η βασική αρχή του Ιπποκρατικού Όρκου, που είναι η δέσμευση του γιατρού απέναντι 
στον άρρωστό του, δέχεται σήμερα την πιο αυστηρή κριτική. Σε απάντηση, ο έντιμος 
γιατρός προτάσσει την ακατάλυτη αρχή: “Ἀγνώς καί ὁσίως ζῆν”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Μήπως είναι η ώρα, στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, να προστεθεί η διδασκαλία 
της Ιατρικής Ηθικής. Στο παρελθόν, η επιλογή των φοιτητών Ιατρικής γινόταν με βάση 
τις ακαδημαϊκές γνώσεις, αρχή, η οποία εισήχθη από τον Abraham Flexner πριν 100 
χρόνια59, με την ελπίδα ότι στοιχεία του χαρακτήρα τους, όπως είναι η επικοινωνιακή 
επιδεξιότητα και οι υγιείς Ηθικές αρχές θα αναπτυχθούν στη διάρκεια της εκπαίδευσης. 
44 Σήμερα, η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τις καλές κοινωνικές δεξιότητες. Στη 
συνέχεια, η εκπαίδευση στην ιατρική Ηθική εστιάζεται στην κατανόηση των νομικών 
υποχρεώσεων και στην αναβάθμιση της Ηθικής και επικοινωνιακής συμπεριφοράς, που 
πρέπει να εκπέμπει ο γιατρός.

Σε πρόσφατο άρθρο στο Lancet με τίτλο: “Μαθαίνοντας από το παρελθόν: Ιατρική 
και ολοκαύτωμα”, υποστηρίζεται ότι η ενσωμάτωση και η κατανόηση της Ιατρικής και 
του ολοκαυτώματος στη διδακτέα ύλη της ιατρικής Ηθικής ανοίγει ένα σημαντικό δρόμο, 
ώστε ο υποψήφιος γιατρός να μάθει τα γεγονότα από το παρελθόν, πολλά από τα οποία 
έχουν περιληφθεί πλέον στην ύλη της βιοηθικής. Θα μπορέσει, έτσι, να τα χρησιμοποιήσει 
στην κλινική πράξη και την έρευνα60.

Είναι παραδεκτό ότι, κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος, οι γιατροί των Ναζί 
διέπραξαν ιατρικά εγκλήματα, τα οποία δεν είχαν σχέση με την εφαρμογή της ιατρικής 
φροντίδας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Wiesel (2005)61, ο οποίος τιμήθηκε με βρα-
βείο το Nobel Ειρήνης το 1986, ότι κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος οι Ναζί γιατροί:

“δεν πολεμούσαν αλλά υπηρετούσαν το θάνατο”
Φαίνεται, συνεπώς, ότι το θέμα της σύγχρονης ιατρικής Ηθικής δεν μπορεί να κα-

λυφθεί με τη διδασκαλία μόνο ενός, αν και τόσο τραγικού θέματος, γιατί καθιστά την 
εκπαιδευτική διαδικασία ανεπαρκή. Αυτό γιατί παρέχει την εντύπωση, στους νέους για-
τρούς, ότι η κατάχρηση του δικαιώματος του αρρώστου παρατηρείται μόνο σε ακραίες 
καταστάσεις κρίσεων όπως είναι ο πόλεμος, οι οποίες θα μπορούσαν εσφαλμένα να 
θεωρηθούν και οι μόνες.62

Δυστυχώς, οι γιατροί ακόμη και σήμερα συμμετέχουν σε φρικαλεότητες. Για πα-
ράδειγμα, αναφέρεται η πιθανή συμμετοχή των γιατρών σε βασανισμούς στη βάση 
Γκουατανάμο63, καθώς επίσης και οι ομολογίες ατόμων που επέζησαν βασανισμών, 
τους οποίους επέβλεπαν γιατροί.64 Με τα δεδομένα αυτά η διδακτέα ύλη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και όλα τα σύγχρονα γεγονότα, τα οποία αποτελούν ερέθισμα για τους 
νέους γιατρούς, να ελέγχουν τη συνείδηση και την Ηθική τους και να δείχνουν ότι έχουν 
αυξημένη ευαισθησία στους ιατρικούς χειρισμούς.65

Όπως υποστηρίζεται, η ιατρική ικανότητα δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες.12 Ο σημερινός γιατρός αναμένεται να είναι περισσότερο 
ανθρώπινος στη συμπεριφορά του στον άρρωστο. Τι πραγματικά έχει αλλάξει, ώστε να 
τονίζεται με έμφαση η ανάγκη μεταβολής της συμπεριφοράς του γιατρού; Τη μεταβολή 
αυτή επέβαλλε ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως είναι η αυξημένη έκθεση και η 
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συνακόλουθη επίδραση των ΜΜΕ, στις δίκες υψηλής θεαματικότητας, η ευκολότερη 
πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες, καθώς και η αυξημένη προσδοκία του αρρώστου 
από το γιατρό. 

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση και η προώθηση των ερευνητικών προ-
σπαθειών, έχει επιταχύνει και τις ιατρικές εξελίξεις και συνακόλουθα έχει διευρύνει τη 
δυνατότητα πρακτικών εφαρμογών τους66, πολλές από τις οποίες έχουν άμεση εφαρμογή 
στην κλινική πράξη.67 Παράλληλα, με τις εξελίξεις αυτές, πορεύονται και οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις από τις κυβερνήσεις, όπως είναι η “αναγνώριση των δικαιωμάτων των αρρώ-
στων”, παρεμβάσεις που έχουν δημιουργήσει στον πολίτη των αίσθηση ότι μπορεί και 
πρέπει να περιμένει όλο και περισσότερα από το σύστημα υγείας της χώρας του.68

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

Είναι γνωστό ότι τα βασικά στοιχεία της ΣΙΕ είναι τρία, τα οποία συνοψίζονται στην 
απόκτηση: νέων γνώσεων, επιδεξιοτήτων και συμπεριφοράς. Ο δρόμος που θα ακολου-
θήσει ο υποψήφιος γιατρός προκειμένου να φθάσει στο σωστό προορισμό του εξαρτάται, 
σε σημαντικό βαθμό, από τους στόχους που βάζει στη χρονική στιγμή της έναρξης της 
σταδιοδρομίας του. Η εκτίμηση της συμπεριφοράς και της επιδεξιότητάς του είναι μια 
πρόκληση. Για παράδειγμα, η εκτίμηση των γνώσεων δεν δίνει πολλές πληροφορίες για 
την επιδεξιότητα και τη συμπεριφορά του.

Παράμετροι, όπως η συμπεριφορά, οι αξίες και η στάση είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, 
αλλά παίζουν βασικό ρόλο στην εικόνα που εκπέμπει ο γιατρός.

Η συμπεριφορά του γιατρού, πέρα από εκείνη που αφορά τη σχέση του με τον άρ-
ρωστο, καθορίζεται από την εκπαιδευτική του επάρκεια, αλλά και από τον τρόπο που 
χειρίζεται τις σχέσεις του με τους άλλους συναδέλφους του.

Χαρακτηριστικά, τονίζεται ότι σε 116 γιατρούς πάνω από το 99% δηλώνουν ότι οι 
ίδιοι τηρούν την ιατρική δεοντολογία, ενώ για τους συναδέλφους τους πιστεύουν ότι 
την τηρεί μόνο το 57% αυτών. Η συνεργασία με τους συναδέλφους τους και το παραϊ-
ατρικό προσωπικό κρίνεται ικανοποιητική από το 48%. Το 63%, δηλώνει ότι ενημερώνει 
τους αρρώστους και το 44% τους συνθεραπευτές. Μόνο το 36%, πιστεύει ότι ο γιατρός 
πρέπει να έχει υποδειγματικό τρόπο συμπεριφοράς.69

Η συμπεριφορά είναι δύσκολο να αποκτηθεί με τη διδασκαλία και μόνο, ενώ συχνά 
την αποκτούμε με την έκθεση σε πρότυπα του “Hidden Curriculum”70, το οποίο παίζει 
βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών.

Συνεπώς, η δημιουργία ενός ιδανικού γιατρού πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον 
τρόπο και την ποιότητα της διδασκαλίας, όπως όμως την αντιλαμβάνεται ο δάσκαλος. 
Αυτό γιατί, σε κάθε νοσοκομείο υπάρχουν γιατροί που μιλούν με μεγάλη καλοσύνη και 
ενδιαφέρον για τον άρρωστο. Οι παλιοί άρρωστοι τους λατρεύουν. Όμως από κλινική 
άποψη είναι ανεπαρκείς, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει ο άρρωστος.

Παρόλα αυτά, η αναβάθμιση της ιατρικής Ηθικής του γιατρού δεν μπορεί να προ-
έλθει μέσα από τη μελέτη των ειδικών ιατρικών κειμένων. Αυτό γιατί, όλα αυτά δεν 
περιγράφονται στα κλασικά συγγράμματα ούτε διδάσκονται. Ο γιατρός τα αποκτά με 
την επαφή του με τον άρρωστο διαχρονικά. Ο γιατρός διαμορφώνει, ή όχι την Ηθική του 
συμπεριφορά μέσα από την ιατρική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ιατρικής Ηθικής, 
καθώς και από την κοινωνική του μόρφωση.
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Η εκπαίδευση στην ιατρική Ηθική αρχίζει και ολοκληρώνεται μέσα από την 1η έως 
και την 9η παράγραφο του Όρκου του Ιπποκράτη, που δίνει σήμερα ο γιατρός κατά την 
αποφοίτησή του. Με τον όρκο, ο γιατρός δέχεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ενώ 
δίνει και υποσχέσεις. Για την περίπτωση που θα τηρήσει τις υποσχέσεις ζητά παντοτι-
νή τιμή, ανάμεσα σ’ όλους τους ανθρώπους, ενώ εύχεται ακριβώς το αντίθετο για την 
περίπτωση που θα την παραβεί.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα απέναντι στους αρρώστους σχετίζονται με την 
επιθυμία του να ασκεί την τέχνη του, “ἁγνώς και καθαρῶς”.

Βασικός πυλώνας, αυτού του κειμένου, είναι οι υποσχέσεις που δίνει ο γιατρός ότι 
θα επιδιώκει μόνο το καλό των αρρώστων. Στο κείμενο αυτό αναγνωρίζει κανείς ότι όλα 
τα στοιχεία που συγκροτούν το επαγγελματικό ήθος του γιατρού που μιλά σ’ αυτό να 
μείνει παράδειγμα για όλες τις εποχές, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής της 
ιατρικής βιοτεχνολογίας.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ Manager

Μεγάλη αλαζονεία και άγνοια, για την ιατρική περίθαλψη, εξακολουθεί να υπάρχει 
στους manager, οι οποίοι σχεδιάζουν και επιβάλλουν πολλές από τις σημερινές κα-
τευθύνσεις της παροχής υγείας, οι οποίες υπαγορεύουν και τη διάρκεια των ιατρικών 
επισκέψεων στα 15 λεπτά.12 Ένας καλός γιατρός, γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται το χρόνο 
του. Θα αναγνωρίσει πότε χρειάζεται περισσότερος χρόνος για ερωτήσεις και αντίστοιχα 
θα εξηγήσει στον άρρωστό του, σε σαφή και κατανοητή γλώσσα τις λεπτομέρειες που 
τον απασχολούν, μέσα σε μια επίσκεψη διάρκειας, τουλάχιστον 30 λεπτών. Περίπλοκα 
όμως προβλήματα είναι δυνατόν να απαιτήσουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. Ακόμη, 
ίσως χρειασθεί να παραταθεί η επίσκεψη, ή και να οριστεί νέα. Η συνεκτική σκέψη και η 
σαφής επικοινωνία δεν μπορούν να διεξάγονται με συνθήκες αγώνα δρόμου. Πρόσφατα, 
υπάρχει η τάση, η οποία εκδηλώνεται με πιέσεις, για περιορισμό του χρόνου στην περί-
θαλψη μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Σε κάθε περίπτωση η βιασύνη οδηγεί όχι μόνο 
σε γνωσιακά λάθη, αλλά εμποδίζει και τη μετάδοση ακόμη και των στοιχειωδέστερων 
πληροφοριών σχετικά με τη θεραπεία. 

Ο ΗΘΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στο χώρο της επιστήμης είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος να γίνει κανείς “ο γιατρός 
της βιβλιογραφίας” και πρόσφατα και των οδηγιών (Guidelines). Όχι πως είναι κακό να 
συγκεντρώνεις μέσα σου γνώσεις-καρπούς της σκέψης άλλων. Ο κίνδυνος αρχίζει από 
τη στιγμή που δεν βάζεις καθόλου, ύστερα πια, σε λειτουργία το δικό σου μυαλό, παρά 
αφήνεσαι στις ιδέες των άλλων όπως διδάσκει ο Αριστοτέλης. Ο καλός κλινικός, ξέρει 
πότε πρέπει να παραβαίνει τους κανόνες της κλασικής θεραπευτικής αγωγής, όπως ξέρει 
και πότε πρέπει να ξεφεύγει, ή και να αγνοεί τις “αλάνθαστες” θέσεις των οδηγιών, αν 
αυτές αγνοούν τον άρρωστό του. 

Αναμφισβήτητα, η ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης έχει βελτιωθεί από την επο-
χή του Flexner. Το ερώτημα όμως είναι: με πoιο κόστος; Από το 1925 ακόμη ο Flexner 
ανησυχούσε ότι το εκκρεμές ταλαντεύεται περισσότερο προς την επιστήμη και μακριά 
από την ανθρωπιστική πλευρά της Ιατρικής. 
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Πολλά ιατρικά κέντρα αντλούν στελέχη από ετερογενή δεξαμενή γιατρών με υψηλή, 
αναμφισβήτητα, εκπαίδευση. Τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και οι ιατρικές σχολές επι-
λέγουν τους γιατρούς με βάση την ερευνητική τους απόδοση, γιατί η έρευνα παράγει 
επιστημονικές εργασίες, ενώ προσελκύει και τα χρήματα των επιχορηγήσεων. Από τη 
στιγμή, όμως, που τα ιατρικά κέντρα ενδιαφέρονται περισσότερο για την ερευνητική, 
παρά για την εκπαιδευτική δυνατότητα των γιατρών, ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουρ-
γήσουμε μια γενιά γιατρών ερευνητών, με πλήρη γνώση της θεωρητικής ιατρικής, οι 
οποίοι δεν θα αισθάνονται ικανοποίηση, γιατί απέχουν από την ιατρική πράξη, αλλά 
και θα στερούνται της κλινικής εμπειρίας, ή δεν θα είναι επαρκείς να ανταποκριθούν 
στην καθημερινή φροντίδα του αρρώστου, η οποία αποτελεί τη βάση κάθε συστήματος 
υγείας.71 Αυτά, βέβαια, συμβαίνουν, σε απόλυτο σχεδόν βαθμό, σε προηγμένες χώρες. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: αυτές οι διεργασίες δημιουργούν 
έναν Ηθικά αποδεκτό λειτουργό της υγείας, όπως τον αναμένει η κοινωνία; Η απάντηση 
μπορεί να είναι η ακόλουθη: Η κοινωνία υπηρετείται τα μέγιστα, όταν ο γιατρός προσα-
νατολίζεται προς τη λειτουργία του κοινού καλού, όταν έχει πλήρη γνώση της πρακτικής 
ιατρικής, όταν το εμείς προτάσσεται του εγώ, το οποίο υπάρχει στη γονιδιακή καταγραφή 
του κάθε ανθρώπου, πιθανώς και ως δικλίδα ασφαλείας της ατομικής επιβίωσής του.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η καλή γνώση της ιατρικής νομολογίας είναι βασικό στοιχείο, που χαρακτηρίζει έναν 
επιτυχημένο γιατρό. Αυτό όχι γιατί του παρέχει τη βάση για να χειριστεί την ιατρική Ηθι-
κή στην πράξη, αλλά γιατί προσδιορίζει το νομικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί 
ο γιατρός στην κλινική πράξη.71 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε κλινικό γεγονός έχει 
μέσα του έναν πυρήνα αβεβαιότητας.12 Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί 
με ασφάλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι άρρωστος δεν εκτιμά την ικανότητα του γιατρού 
και την αφοσίωσή του· είναι επειδή ο θεός δεν έκανε παντογνώστες τους ανθρώπους. 
Δεν πρέπει, επίσης, να κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι άρρωστοι που δε λένε “ευχα-
ριστώ” όταν φεύγουν από το νοσοκομείο, είναι πολύ περισσότεροι από εκείνους που 
έδωσαν “φακελάκι”.

Τα αποτελέσματα μελετών, στις οποίες έγινε εκτίμηση της εμπιστοσύνης των φοι-
τητών στους νομικούς και Ηθικούς κανόνες, κατά την εφαρμογή τους πριν και μετά την 
εκπαίδευσή τους, στην ιατρική νομολογία, δεν ήταν ενθαρρυντικά.

ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΛωΣΣΑ 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια σημαντική ανατροπή, ή διαφοροποίηση στη 
χρήση λέξεων, οι οποίες παραδοσιακά σηματοδοτούσαν νόσους, ή επαγγελματικές 
διεργασίες, μέσα στα συστήματα υγείας. Σήμερα, μαθαίνουμε μια νέα ιατρική γλώσσα, 
η οποία περιέχει λέξεις που φαίνονται γνωστές αλλά είναι ξένες στην ιατρική κοινότητα. 
Έτσι, ο άρρωστος δεν είναι ο άρρωστος αλλά ο πελάτης (customer), ή ο καταναλωτής 
(consumer).72 Ο γιατρός και ο νοσηλευτής (τρία) έχουν γίνει πάροχος. Οι νέες αυτές 
λέξεις έχουν υιοθετηθεί από τα ΜΜΕ, τα ιατρικά περιοδικά, ενώ χρησιμοποιούνται 
ακόμη και στις κλινικές παρουσιάσεις. Αλλάξαμε λέξεις που χρησιμοποιούνται πάνω 
από 300 χρόνια.



38

ιατριΚη ηθιΚη Σε ΚαταΣταΣειΣ ΚριΣεων Σε ειρηνη-πολεμο

Τι επέβαλλε αυτήν την αλλαγή και μάλιστα σε εποχή οικονομικής κρίσης, σε μια 
εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από προσπάθειες βελτίωσης των συστημάτων υγείας 
πολλών χωρών, με στόχο τον έλεγχο του αυξανόμενου κόστους;73 Η οικονομική κρίση 
επιταχύνει τις αλλαγές στα προγράμματα παροχής υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι φορείς υπηρεσιών υγείας προτείνουν τη βιομηχανοποίηση και τη σταθερότητα στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας.74 Έτσι, στόχος τους είναι τα νοσοκομεία να προσαρμοστούν, 
ώστε να μοιάζουν με σύγχρονα εργοστάσια και οι αρχαϊκοί όροι, γιατρός, νοσηλευτής, 
άρρωστος να αντικατασταθούν με ορολογία που να ταιριάζει στη νέα εξέλιξη.

Στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται, οι σχέσεις των γιατρών και των νοση-
λευτών με τους αρρώστους θυσιάζονται στο βωμό της βιομηχανικής μετεξέλιξης. Η 
κλινική φροντίδα μετεξελίσσεται και λαμβάνει μια νέα διάσταση, με κύριο ρυθμιστή το 
οικονομικό όφελος. 

Όλα αυτά όμως εκφράζουν ένα πολύ μικρό τμήμα του μεγάλου σχεδίου, ενώ οι 
άνθρωποι που θα έχουν ανάγκη τη φροντίδα του “γιατρού”, θα αποτελούν το λιγότερο 
σημαντικό κομμάτι του. Ανεξάρτητα, πώς ονομάζεται, τώρα πλέον, ο γιατρός, ή ο νο-
σηλευτής(τρια), αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αγνοείται η βασική ψυχο-
λογία, η πνευματική και η ανθρώπινη διάσταση της σχέσης, γιατρού και νοσηλευτή με 
τον άρρωστο παράμετροι, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούσαν τη βάση της ιατρικής, 
ενός “επαγγέλματος” στο οποίο η αφοσίωση και η προσφορά επισκιάζει το προσωπικό 
κέρδος. Ο όρος πάροχος δεν εκφράζει, εν προκειμένω, ούτε τον ειδικό ρόλο, ή τύπο, 
ούτε το επίπεδο της εμπειρίας του γιατρού. Γιατί, κάθε ένα από τα μέλη της ιατρονοση-
λευτικής ομάδας έχει υποβληθεί σε ειδική εκπαίδευση, εμφανίζει δεξιότητες, οι οποίες 
δεν αναγνωρίζονται και επιπλέον όλες οι ιδιότητες του “παρόχου” δεν απηχούν στη νέα 
κατάσταση έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό. Παρόλα αυτά, όμως 
δεν υπάρχει ούτε καν νύξη για το ρόλο του γιατρού ως εκπαιδευτή, ο οποίος διαθέτει 
ειδικές γνώσεις που βοηθούν τον άρρωστο να κατανοήσει το λόγο της χορήγησης της 
αγωγής, αλλά ούτε και για την ανεκτίμητη προσφορά του νοσηλευτή(τριας) και τη στενή 
σχέση του(της) στην πορεία της θεραπείας του αρρώστου. Η λέξη πάροχος αποσυνθέτει 
την έννοια της φροντίδας, και τη μετατρέπει σε ένα προκατασκευασμένο προϊόν, το 
οποίο προσφέρει στον καταναλωτή. Η φροντίδα χάνει τον προσανατολισμό της και τη 
δυναμική στη σχέση της με τους δύο πόλους του συστήματος υγείας. Ο πάροχος και 
ο καταναλωτής, αποτελούν πλέον τα γρανάζια ενός μηχανισμού παραγωγής χρήματος. 

Στη σύγχρονη κοινωνία διαμορφώνονται καταστάσεις, οι οποίες αλλάζουν όχι μόνο τα 
δεδομένα του σήμερα, αλλά μετατρέπουν συμπεριφορές και πιστεύω πολλών χρόνων. 
Επικρατούν συνθήκες, οι οποίες είναι δυνατό στην ολοκλήρωσή τους να καταργήσουν 
όχι μόνο τον όρκο του Ιπποκράτη αλλά και την ίδια την έννοια του γιατρού ως προστάτη 
των αρρώστων.

Οι αλλαγές φαίνονται ως να πυροδοτούνται από τις μεταβολές στις έννοιες των 
λέξεων. Δύσκολα όμως μπορεί να διακρίνει κανείς τον (τους) παράγοντα (τες) που κινεί 
τις διαδικασίες πίσω από το θολό τζάμι της ιστορίας.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο αιώνας που διανύουμε θεωρείται εκείνος της βιοτεχνολογίας, ο οποίος χαρακτη-
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ρίζεται από καταιγισμό βιοϊατρικών εξελίξεων. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανάμεικτα 
αισθήματα δέους, θαυμασμού και απορίας, μπροστά στις νέες προοπτικές, που σχετί-
ζονται με τη θεραπεία των νόσων και απορία ως προς τις δυνατότητες των ατόμων και 
των κοινωνιών να επεξεργαστούν – εκμεταλλευτούν αλλά και να διαχειριστούν τις νέες 
γνώσεις και δυνατότητες συμβιβάζοντάς τις με τις Ηθικές και κοινωνικές αντιλήψεις. 

Για όλα αυτά ο J. Rostand είπε: 

Μία ρήση την οποία όλοι οι γιατροί οφείλουν να έχουν σε πρώτη θέση στη μνήμη 
αλλά και στο γραφείο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παλαιότεροι κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας δεν επαρκούν. 
Οι σχέσεις γιατρού-αρρώστου, η Ηθική έννοια του προσώπου, η αξία της ζωής, οι 
γκρίζες ζώνες της ζωής, όπως χαρακτηρίστηκαν, διάφορα προγεννητικά και επιθανά-
τια προβλήματα, είναι κοινά στη βιοηθική, καθώς και στην παραδοσιακή ιατρική Ηθική. 
Ο όρος βιοηθική είναι νέος, αλλά οι ρίζες της, ως μετεξέλιξη της ιατρικής Ηθικής και 
Δεοντολογίας, εντοπίζονται στον Όρκο του Ιπποκράτη. Ο νέος κλάδος οφείλει την 
ονομασία του στον Van Renssealer Pitter (1971), ερευνητή του Πανεπιστημίου Madison 
του Wisconsin και τον Andre Hellegers, ιδρυτή του ινστιτούτου βιοηθικής Kennedy στο 
πανεπιστήμιο της Georgetown.75 

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΕ ΕΙΡΗΝΗ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεφυλλίζοντας τον ημερήσιο τύπο διαβάζεις άρθρα, που περιγράφουν πράξεις, ή 
ενέργειες γιατρών για τους οποίους εκπέμπουν, σχεδόν πάντα, μια απαξιωτική διάθεση. 
Δεν είναι γνωστό πόσα απ’ αυτά έχουν διασταυρωθεί και αν έχει ζητηθεί και η άποψη της 
άλλης πλευράς, εκείνης του γιατρού. Ο σοφός λαός όμως, παρόλα αυτά, λέει ότι “δεν 
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά”. Θα αναφέρω, για παράδειγμα, ενδεικτικά επικεφαλίδες 
ορισμένων άρθρων εφημερίδων όπως: 

“Το σύστημα φαίνεται να είναι βαθιά διεφθαρμένο, όταν σημαντικός αριθμός 
γιατρών του ΙΚΑ υπερσυνταγογραφεί, με κάποιους “πρωταθλητές” να ξεπερ-
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νούν τις 3000 συνταγές το μήνα” 76

“Ένα μεγάλο σκάνδαλο μακράς διάρκειας με κατευθυνόμενες συνταγογρα-
φήσεις που είχαν αποδέκτες ακόμη και νεκρούς (….), εμπλοκή γιατρών που 
“συνεργάζονταν” με προμηθεύτρια εταιρεία” 77

“Το ιατρικό λειτούργημα στο απόσπασμα”78

“Θα ξεριζώσουμε τη μαφία από τα νοσοκομεία”79

“Κυνήγι γιατρών από ΙΚΑ-ΣΔΟΕ σε όλη τη χώρα”80

Έχεις την αίσθηση, διαβάζοντας τα κείμενα αυτά, ότι για όλα τα στραβά και ανάποδα 
του ΕΣΥ υπεύθυνοι είναι μόνο οι γιατροί. Στόχος μου δεν είναι να δώσω συγχωροχάρτι 
στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν μερίδιο ευθύνης μικρό, ή μεγάλο το συζητάμε, αλλά να 
τους αποδώσω τις ευθύνες που τους ανήκουν και οι οποίες αναμφισβήτητα είναι μεγάλες.

Τι πρέπει να κάνει ο γιατρός το περιγράφει με σαφήνεια ο Πυθαγόρας χιλιάδες χρόνια 
πριν. Ο Πυθαγόρας όχι μόνο δίδαξε την αρετή και τον ενάρετο βίο αλλά και τα εφάρμοσε 
και ο ίδιος και οι μαθητές του με μεγάλη αυστηρότητα. Περίφημος ήταν ο καθημερινός 
βραδινός έλεγχος των Πυθαγορείων: “πη παρέβην; Τι δ’ έρεξα; Τι μοί δέον οὐκ ετελέσθη;” 
Δηλαδή, τι έπραξα που δεν έπρεπε; Τι έπραξα που έπρεπε; Τι δεν έπραξα που έπρεπε;

Η ΥΓΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πρόσφατα, η αμνηστία έστρεψε την προσοχή της στην προστασία και της υγείας, 
ως ένα από τα δικαιώματα των ανθρώπων. Το ενδιαφέρον της αμνηστίας για την υγεία, 
πυροδότησαν η ανεπαρκής πρόσβαση σε φάρμακα των αρρώστων με HIV, καθώς και η 
πλήρης αναγνώριση του σεξουαλικού και αναπαραγωγικού δικαιώματος των γυναικών. 
Ανεξάρτητα από την απουσία άμεσης ευθύνης των γιατρών, στην επιδείνωση αυτών 
των καταστάσεων, η συμμετοχή τους στην εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων 
που απαιτούνται για την παροχή φροντίδας (ιατρικής, ή φαρμακευτικής) στον άρρωστο 
αποτελούν μέρος της ευθύνης τους.

Ένα από τα βασικά θέματα της αμνηστίας το 2010 ήταν η μητρική θνητότητα. Το 
Σεπτέμβριο του 2010, ο οργανισμός ανήγειρε δίπλα στο περίφημο ρολόι της Times 
Square ένα “ρολόι μητρικού θανάτου”, το οποίο έχει ρυθμιστεί να χτυπάει κάθε 90 
sec, για να υπενθυμίζει ότι στο χρόνο αυτό συμβαίνει ένας θάνατος μιας γυναίκας από 
επιπλοκή της εγκυμοσύνης.81

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Οι ενδείξεις, για συμμετοχή των γιατρών και του λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού 
σε βασανιστήρια και σε άλλες παράνομες και καταχρηστικές (ηθικά και δεοντολογικά) 
πράξεις, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στο Γκουαντάναμο, προστίθενται στην ιατρική 
βιβλιογραφία με αυξημένη συχνότητα. Σε έρευνα στο Pub Med βρέθηκαν μερικές χι-
λιάδες δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε βασανισμούς στους οποίους ενοχοποιείται η 
συμμετοχή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Υποστηρίζεται ότι το ιατρικό προσωπικό παραβαίνει τις ηθικές δεσμεύσεις, που έχει 
αναλάβει με τον όρκο του Ιπποκράτη, με άμεσο, ή έμμεσο τρόπο όπως: 1) δεν ενημε-
ρώνει τους προϊστάμενους για τραύματα τα οποία προκλήθηκαν από βασανισμούς, 2) 
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παραλείπουν (σκόπιμα, ή όχι;) να παίρνουν τα μέτρα εκείνα τα οποία θα συμβάλλουν 
(ή θα βοηθήσουν), στη διακοπή του βασανισμού του ατόμου για το οποίο έχουν την 
ευθύνη, 3) παρέχουν τη δυνατότητα στους ανακριτές να έχουν πρόσβαση στους ιατρι-
κούς φακέλους των φυλακισμένων, τους οποίους στη συνέχεια αυτοί χρησιμοποιούν 
εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες, ή τις ιδιαίτερες ευαισθησίες τους.

Πέρα απ’ όλα αυτά, δεν είναι γνωστή η έκταση της συμμετοχής των γιατρών στην 
καθυστέρηση, ή την παραποίηση των πιστοποιητικών θανάτου των φυλακισμένων που 
πέθαναν από βασανισμούς.65

Παραδείγματα, παραβίασης της ιατρικής Ηθικής, περιγράφονται με μελανά χρώματα 
σε άρθρα αμερικανικών εφημερίδων, τα οποία αναφέρονται στις συνθήκες που επικρα-
τούσαν, ή επικρατούν στις φυλακές.

Σε άρθρο τους στις 22 Μαΐου του 2004, οι New York Times γράφουν για τις φυλακές 
του Abu Ghraib ότι: “πολλές από τις ενδείξεις κατάχρησης της ιατρικής Ηθικής και Δε-
οντολογίας, στις φυλακές, προέρχονται από τη μελέτη των ιατρικών αρχείων. Απ’ αυτά 
προκύπτει ότι οι γιατροί και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό παραλείπουν να ανακοινώ-
σουν καταχρήσεις, που παρατηρούνται, πολλές φορές, κατά τη συρραφή τραυμάτων, 
σε περιπτώσεις καταπληξίας των φυλακισμένων, ή άλλων με αιματώματα, ή έντονους 
ερεθισμούς στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.82 Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται η 
περίπτωση δυο γιατρών, που έδωσαν παυσίπονο σε φυλακισμένο για εξάρθρημα του 
ώμου, τον οποίον έστειλαν σε νοσοκομείο και αναγνώρισαν ότι προκλήθηκε από τις χει-
ροπέδες τις οποίες οι φυλακισμένοι έφεραν για “μεγάλο χρονικό διάστημα”, πλην όμως 
δεν ανακοίνωσαν υποψία κατάχρησης βίας. Ένας λοχίας, από το ιατρικό προσωπικό, που 
είδε το φυλακισμένο στη στάση αυτή ανέφερε αργότερα στους ερευνητές ότι έδωσε 
οδηγίες στο στρατονόμο να αφήσει ελεύθερο το φυλακισμένο, πλην όμως αυτός δεν 
ακολούθησε την ιατρική οδηγία. Μια νοσηλεύτρια, η οποία κλήθηκε να παρακολουθήσει 
ένα φυλακισμένο που παρουσίαζε κρίσεις πανικού, είδε γυμνούς ιρακινούς σε σχηματι-
σμό ανθρώπινης πυραμίδας με σάκους άμμου στα κεφάλια τους, δεν ανέφερε όμως το 
περιστατικό παρά πολλούς μήνες αργότερα όταν έγινε σχετική έρευνα.

Σε άρθρο, της Washington Post, στις 10 Ιουνίου 2004, τονίζεται ότι στις φυλακές 
του Γκουαντάναμο επικρατούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ανακριτές να έχουν 
πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους των φυλακισμένων.83 Η πολιτική αυτή διατηρήθηκε 
παρά τις υποδείξεις και τα παράπονα του Ερυθρού Σταυρού ότι οι φάκελοι “χρησιμοποι-
ούνται από τους ανακριτές για τη συλλογή πληροφοριών και τη δημιουργία ανακριτικού 
πλάνου”. Ένας πολίτης ψυχίατρος, ο οποίος ήταν μέλος μιας ομάδας μελέτης ιατρικών 
προβλημάτων “διατάχθηκε”, να μη μιλήσει για την πρακτική αυτή, η οποία θα έδινε στους 
ανακριτές “ισχυρή δύναμη” στον έλεγχο των φυλακισμένων.

Άλλες ανακοινώσεις, υποστηρίζουν ότι τα πιστοποιητικά θανάτου των φυλακισμένων, 
ο θάνατος των οποίων οφείλεται σε διάφορα αίτια κακής αντιμετώπισης, όχι μόνο κα-
θυστέρησαν αλλά πολλές φορές παραποιήθηκε η αιτία της θανατηφόρου κατάχρησης, 
ώστε να αποδοθεί ο θάνατος σε άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα 
σε καρδιαγγειακή νόσο.84

Ιατρικά πρωτόκολλα, όπως εκείνο της Διακήρυξης του Τόκιο του 1975 της WMA, 
απαγορεύει και τους τρεις τύπους ιατρικής συμμετοχής σε βασανιστήρια. Αλλά ας 
μην ξεχνάμε ότι ο Όρκος του Ιπποκράτη είναι που αναφέρει ότι “θα χρησιμοποιήσω 
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τη θεραπευτική δίαιτα μόνο για ωφέλεια των αρρώστων, όσο εξαρτάται από τη δύναμη 
και την κρίση μου και (υπόσχομαι ότι) θα τους προφυλάξω από κάθε βλάβη και αδικία”.

Ας αντιμετωπίσουμε όμως το θέμα και από την πραγματική του διάσταση, δηλ. εκείνη 
που βιώνουν τα άτομα που ζουν και κινούνται σε ένα χώρο, όπως είναι ο στρατιωτικός, 
στον οποίον είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να υπακούει σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες 
και διαταγές. Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατιωτικός γιατρός έρχεται συχνά αντιμέτωπος με 
Ηθικές συγκρούσεις, στις οποίες τη μια πλευρά κατέχει η υποχρέωσή του ως γιατρός 
να φροντίζει τον άρρωστό του, όπως ορίζει ο Όρκος του Ιπποκράτη και την άλλη η 
υπευθυνότητά του απέναντι στη στρατιωτική ιεραρχία και τις διαταγές του Διοικητού του. 

Ο Lifton (2004),65 περιγράφει την εμπειρία του από τις ηθικές συγκρούσεις με τις 
οποίες ήλθε αντιμέτωπος, ως ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, στην Ιαπωνία και 
την Κορέα μερικές δεκαετίες πριν. Έπρεπε να αποφασίσω, γράφει, εάν θα στείλω ένα 
άνδρα με ψυχολογικές διαταραχές πίσω στις ΗΠΑ, όπου θα είχε την κατάλληλη ιατρική 
αντιμετώπιση, ή στη μονάδα του, όπου θα μπορούσε να προσφέρει στις ανάγκες τη μάχης. 
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Ηθικά διλήμματα για τον επιστήμονα 
στην Ελλάδα της κρίσης

Γιώργος Ν. Παυλάκης

Πρόσφατα, η ανθρωπότητα μπήκε σε τροχιά ενός νέου πολέμου, οικονομικού πολέμου, 
που υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθεί, όπως και τη δεκαετία του 1929-1939, σε θερμό 
και καταστροφικό πόλεμο. Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο κέντρο και την πρωτοπορία 
των εξελίξεων. Η τραγική ειρωνεία της τύχης τη φέρνει και πάλι στο προσκήνιο, με τα 
φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας στραμμένα πάνω της. Δεν είναι η πρώτη φορά που 
γίνεται αυτό στην πρόσφατη ιστορία μας. Η Ελληνική επανάσταση του 1821 διέλυσε 
το status quo της Ιεράς Συμμαχίας. Η ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία, μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, ένα τεράστιο πείραμα αμφίπλευρης εθνοκάθαρσης, δημι-
ούργησε ένα συμπαγέστερο εθνικό κράτος. Η Ελληνική αντίσταση, στον Ιταλικό και 
Γερμανικό φασισμό, για πολλούς καθ’ όλα αναπάντεχη, άλλαξε την πορεία του Δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δεκέμβρης του 1944 ήταν η πρώτη σύγκρουση του ψυχρού 
πολέμου πριν καν τη λήξη του παγκόσμιου. 

Καθ όλη την διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας του, ο Ελληνικός λαός έχει περάσει 
δοκιμασίες πρωτόγνωρες, και κατάφερε να επιβιώσει. Η αρχή του 21 αιώνα βρήκε 
την Ελλάδα πιο δυνατή και πλούσια, με περισσότερη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. 
Η τωρινή κρίση ήταν μια ξαφνική και για πολλούς αναπάντεχη στροφή της τύχης, και 
εχει δημιουργήσει πίεση που γίνεται ολοένα και περισσότερο δυσβάστακτη. Η κρίση 
έβαλε επιτακτικά στο τραπέζι τις αντιφάσεις και τα προβλήματα που έφερε μια στρεβλή 
ανάπτυξη και ο υπερθερμασμένος καταναλωτισμός. Η κρίση έδειξε τις αδυναμίες και την 
αβελτηρία του πολιτικού συστήματος και μιας ετερόφωτης και ανερμάτιστης άρχουσας 
τάξης. Ο παραδοσιακός ιστός της Ελληνικής κοινωνίας διαλύεται, και είναι δύσκολο 
να διακρίνει κανείς με το τι θα αντικατασταθεί. Όπως πολλές φορές στο πρόσφατο 
παρελθόν, οι Έλληνες καλούνται να βρουν λύσεις σε νέα και πρωτόγνωρα προβλήματα. 

Κάτω απ αυτές τις συνθήκες, ποιά είναι τα διλήμματα και οι επιταγές για το σκεφτόμενο 
επιστήμονα; 

Οι επιστήμονες έχουν αυξημένη ευθύνη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σαν μέρος 
της Ελληνικής διανόησης, πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης, να βρουν την καινούργια 
σύνθεση που θα φέρει το ξεπέρασμα της κρίσης και την νέα εποχή. 

Η πολιτική/κοινωνική δράση των επιστημόνων μπορεί και πρέπει να πάρει πολλές 
μορφές. Η κρίση έφερε μια γενικευμένη παράλυση που είναι ανησυχητική γιατί έχει 
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διαρκέσει πολύ. Η αμηχανία και η αβεβαιότητα για το τι πρέπει να γίνει, που μεταφέρε-
ται σαν παράλυση στον Ελληνικό λαό από τους ηγέτες του, πρέπει να σταματήσει. Οι 
επιστήμονες έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην επεξεργασία σχεδίων για την 
οργανωμένη έξοδο από την κρίση. 

Αυτη η δράση για ουσιαστικές αλλαγές, είναι νομίζω, η πιο σημαντική συμβολή του 
επιστημονικού κόσμου στην αντιμετώπιση της κρίσης και το πιο επιτακτικό καθήκον. 
Είναι όμως τέτοιες δράσεις εφικτές και αποτελεσματικές; Η πρόσφατη ιστορία μας είναι 
γεμάτη ματαιώσεις και απογοητεύσεις. Η Ελληνική επιστήμη δεν κατάφερε να γίνει μοχλός 
προόδου και ανάπτυξης στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό λόγω του υπάρχοντος καλού 
ανθρώπινου δυναμικού. Αλλά ακριβώς αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα για το μέλλον. Η Ελλάδα πρέπει να βρει τρόπους να το διατηρήσει σε 
παραγωγικές ενασχολήσεις. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό, αντί να αναγκάζονται χιλιάδες 
νέοι να μεταναστεύουν κάθε χρόνο. 

Ο υπογράφων συμμετέχει σε ένα πείραμα να γίνουν καινούριες προσπάθειες για την 
ανάπτυξη της Ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). Το ΕΣΕΤ, που αποτελείται από επιστήμονες που 
προσφέρουν το χρόνο τους εθελοντικά, θεώρησε οτι σε συνθήκες κρίσης χρειάζεται νέο 
ύφος και νεο ήθος και οτι χρειάζεται να ηγηθεί δια του παραδείγματος ώστε να πείσει 
τους δικαιολογημένα απογοητευμένους. Οι δυσκολίες του πειράματος αυτού είναι πολλές, 
και τα προβλήματα μεγάλα. Είναι σωστό να προσπαθεί κανείς να φέρει την αλλαγή ως 
μέλος μιας προβληματικής και αποτυχημένης πολιτικής ηγεσίας που έφερε την Ελλάδα 
στο χείλος της καταστροφής και που τώρα δεν συμφωνεί σε ενα σχέδιο σωτηρίας; Η 
απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις προϋποθέτει την τοποθέτηση, μπροστά στα ηθικά 
διλήμματα που μπήκαν στην περίοδο της κρίσης. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι η εμπειρία 
στο ΕΣΕΤ είναι θετική, και ότι ακόμα και οι πιο ακραίοι κριτικοί της κυβέρνησης και της 
άρχουσας τάξης δεχονται να κρίνουν την προσπάθεια για την ανάπτυξη της Ελληνικής 
επιστήμης με διαφορετικά κριτήρια απο τα υπόλοιπα πολιτικά δρώμενα.
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Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ασθενείς 
Με το Πρίσμα Ενός Διεθνολόγου

Παναγιώτης Καραφωτιάς

Οφείλω, αρχικά, να ομολογήσω ότι δεν διαθέτω τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις για 
να πραγματευθώ σε βάθος, σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία, το ένα σκέλος 
του τόσο σοβαρού θέματος που άπτεται μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ανθρώπων, 
των ασθενών. Όμως, ως Διεθνολόγος, και μάλιστα με 23ετή υπηρεσία στον ΟΗΕ, μπο-
ρώ να αναφερθώ στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά και, επιγραμματικά, σε εκείνα που 
αφορούν τους ασθενείς. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως κοινωνική έννοια, ήταν άγνωστα στον αρχαίο κόσμο 
όπου επικρατούσε το Δαρβινικό «η επικράτηση του ισχυρότερου». (Το «δίκαιο του ισχυ-
ρότερου» αναπτύχθηκε στη σύγχρονη εποχή). Και ήταν στην Κίνα πριν 2500 χρόνια όταν 
ο φιλόσοφος Μένσιους αναφέρθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα ως κοινωνική έννοια 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «αν ένας ηγέτης μεταχειρίζεται τους υπηκόους του σαν χόρ-
τα και σκουπίδια, τότε και εκείνοι πρέπει να τον μεταχειρίζονται σαν ληστή και εχθρό». 
Επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κοινωνική έννοια αναπτύχθηκαν στην αρχαία 
Ινδία και στην Ελλάδα. Ορόσημο αποτέλεσε η ομιλία του Μεγαλέξανδρου στην ΩΠΗ 
το 324 π.Χ., όπου αναφέρεται σε πρωτόγνωρες για την εποχή έννοιες όπως η ειρήνη, 
η αδερφοσύνη, η κατάργηση των διακρίσεων κ.άλ. Στην αρχαία εποχή δεν υπάρχουν 
στοιχεία ότι οι κοινωνίες και οι θεσμοί τους επιδείκνυαν ιδιαίτερη ευαισθησία, σχετικά με 
τα δικαιώματα των ασθενών. Εξάλλου, η περίπτωση του Καιάδα, ή των ανθρωποθυσιών 
στην αρχαία Ρώμη στις αρένες ή στο Μεσαίωνα η Ιερή Εξέταση κ.ά. επιβεβαιώνουν του 
λόγου το αληθές. 

Σύμφωνα με έρευνες, ο Κώδικας του βασιλιά Hammurabi περίπου 1700 π.Χ. αποτε-
λεί το πρώτο ιστορικό κείμενο που αναφέρεται στα καθήκοντα των ιατρών έναντι των 
ασθενών τους. Όμως, το κείμενο που είναι παγκοσμίως γνωστό στον παραπάνω τομέα 
είναι ο περίφημος Όρκος του Ιπποκράτη που για την εποχή του αποτελεί επαναστατικό, 
ριζοσπαστικό, πρωτοποριακό ντοκουμέντο. Στη σύγχρονη εποχή στις αρχές του 19ου 
αιώνα, με εμπνευστικό θεμέλιο τον Ιπποκράτειο Όρκο, αρχίζουν οι πρώτες κινήσεις 
προς την κατεύθυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασθενών. 
Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής (πηγή: κείμενα της ΕΔΙΠ): Το 1807 ο 
Ιατρικός Σύλλογος Βοστώνης συντάσσει τον Κώδικα Δεοντολογίας. Το 1823 ο Ιατρικός 
Σύλλογος Νέας Υόρκης θεσπίζει το Σύστημα Ιατρικής Ηθικής. Το 1828 συντάσσεται στη 
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Βαλτιμόρη ο Κώδικας της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας που περιλαμβάνει και τον Ιππο-
κράτειο Όρκο. Το 1847 ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος συντάσσει τον Κώδικα Ηθικής 
που αναφέρεται στις σχέσεις ιατρού-ασθενούς. Το 1863 ο Ερρίκος Ντυνάν έθεσε τα 
θεμέλια για την προστασία και φροντίδα των τραυματιών σε πολεμικές συγκρούσεις και 
την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού, που, όμως, αφορά ειδική κατηγορία ατόμων-ασθενών 
θυμάτων πολεμικών συγκρούσεων. Στον 20 αιώνα, στο πλαίσιο της πολύκροτης Δίκης 
της Νυρεμβέργης (1945-1946) αποκαλύφθηκαν τα εφιαλτικά προγράμματα των Ναζί 
τα οποία αφορούσαν στα προγράμματα στείρωσης και ευθανασίας που εφάρμοζαν σε 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Το 1932 η κυβέρνηση 
της Βαϊμάρης, εμπνευσμένη από το σύγγραμμα του Laughlin (ΗΠΑ) για το Μοντέλο 
Ευγονικής (Model Eugenics) συνέταξε σχέδιο στείρωσης ατόμων με κληρονομικές 
ασθένειες. Το 1933 οι Ναζί ψήφισαν νόμο πρόληψης γεννήσεων ατόμων κληρονομικά 
επιβαρυμένων συμπεριλαμβανομένων των αλκοολικών. Τα άτομα αυτά στειρώνονταν 
διά της βίας αν δεν συναινούσαν. (Είχαν άραγε άλλη επιλογή;). Πριν την έναρξη του 
Β΄ΠΠ είχαν στειρωθεί 400, 000 άτομα. Το 1939 ο Χίτλερ ενέκρινε το πρόγραμμα Aktion 
T-4 που επέτρεπε την ευθανασία. 55 ιατροί πρόσφεραν «εθελοντικά» τις υπηρεσίες 
τους φονεύοντας ανθρώπους είτε με ενέσεις είτε αφήνοντας τους να πεθάνουν από την 
πείνα. Μετά από αντιδράσεις της εκκλησίας το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε αλλά στο 
μεταξύ είχαν φονευθεί 70,000 άνθρωποι. Επίσης είναι γνωστό ότι στα διαβόητα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης χρησιμοποιούσαν, συν τοις άλλοις, ανθρώπους ως πειραματόζωα. 
Είναι επίσης γνωστό ότι η ίδια αυτή απάνθρωπη φιλοσοφία και νοοτροπία των Ναζί 
οδήγησε και στο Ολοκαύτωμα. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της Δίκης της Νυρεμβέργης 
οι κατηγορούμενοι για εγκλήματα ευθανασίας και ανθρωπο-πειραμάτων, ισχυρίσθηκαν 
ότι υπήρξαν τέτοια προηγούμενα και σε άλλες χώρες δίχως νομικές επιπτώσεις. Όμως, 
ποιό έγκλημα αναιρεί το άλλο; 

Το 1946 Η ΓΣ του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Σύμβαση περί Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμά-
των που κατηγορηματικά απαγορεύει τη χρησιμοποίηση ατόμων για πειράματα δίχως τη 
συναίνεσή τους. Το ερώτημα είναι (γιατί υπάρχει μεγάλος βαθμός υποκρισίας) αν άτομα 
χωρίς μοίρα στον ήλιο, άνεργοι, άστεγοι, πεινασμένοι, θύματα διαφόρων συγκυριών 
κ.λπ. έχουν άλλη επιλογή; Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι γίνονται, υποτίθεται εθελο-
ντικά, δωρητές μελών σώματος. Ποια άλλη επιλογή έχουν εκτός από τα να πεθάνουν 
από υποσιτισμό ή να γίνουν εγκληματίες ή να μεταναστεύσουν, αλλά πού όμως όταν 
στερούνται των στοιχειωδών επιβίωσης; Οπωσδήποτε υπάρχει και η επιλογή να κατα-
ταγούν, «εθελοντικά» πάλι, στο στρατό και να παίξουν κορώνα-γράμματα τη ζωή τους. 
Μήπως (για να θυμηθούμε την αρχαία Ρώμη) εκατομμύρια άνθρωποι σε σύγχρονες, 
«πολιτισμένες», «δημοκρατικές» κοινωνίες δεν κατατάσσονται στο στρατό «εθελοντικά» 
ως μόνη «ελεύθερη» επιλογή που έχουν; Επίσης, είναι γνωστό πλέον από τα ΜΜΕ ότι 
χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιούνταν ως πειραματόζωα από στυγνά ολοκληρωτικά κα-
θεστώτα Ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και άλλων περιοχών, αλλά η μεγάλη 
έκπληξη ήταν η αποκάλυψη ότι και σε υποτιθέμενες δημοκρατικές χώρες όπως οι ΗΠΑ 
χρησιμοποιούνταν άνθρωποι ως πειραματόζωα. (Αλήθεια, δεν είμαστε οιονεί υποψήφια 
θύματα και οικονομικών κ.ά. πειραμάτων;). Η Διακήρυξη της Γενεύης το 1948 αναφέρεται 
στα δικαιώματα των ασθενών όπως και το 1949 ο Διεθνής Κώδικας Ιατρικής Ηθικής. 
Όμως, στην πιο σύγχρονη εποχή και μετά την ίδρυση του ΟΗΕ στις 24 Οκτωβρίου 1945 
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και την υιοθέτηση του Καταστατικού του Χάρτη, που αποτελεί το πολιτικό ευαγγέλιο 
των εθνών, το πιο σπουδαίο παγκόσμιο ορόσημο για την προστασία και προαγωγή των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι η Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, το κοινωνικό ευαγγέλιο των εθνών, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέ-
λευση στις 10 Δεκεμβρίου 1948 και χαρακτηρίστηκε «κοινό πρότυπο επιτεύγματος για 
όλους τους λαούς». Πρέπει δε να επισημανθεί ότι η Διακήρυξη είναι θεμελιωμένη στις 
αρχαίες ελληνικές φιλοσοφικές παρακαταθήκες, και επίσης ότι την πρωτοβουλία για τη 
Διακήρυξη την είχαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟς). Η Διακήρυξη περιέχει 30 
άρθρα που καλύπτουν τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Το άρθρο 1 αναφέρει ότι «όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξι-
οπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν 
να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδερφοσύνης». Το άρθρο 3 αναφέρει ότι 
«ο καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου». Το άρθρο 
25 αναφέρει ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο που να επαρκεί για 
την υγεία και ευημερία του ίδιου και της οικογενείας του συμπεριλαμβανομένης τροφής, 
ρουχισμού, στέγης και ιατρικής περίθαλψης και των απαραιτήτων κοινωνικών υπηρεσιών, 
και το δικαίωμα ασφάλισης σε περίπτωση ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας, χηρείας, 
γήρατος, ή άλλων μέσων επιβίωσης σε συνθήκες που δεν ελέγχει». 

Στη συνέχεια υπήρξαν πρωτοβουλίες σε διάφορες χώρες, όπως π.χ. οι ακόλουθες 
που αναδεικνύουν την ευαισθησία κυβερνήσεων στον τομέα των δικαιωμάτων των 
ασθενών: Το 1964 η 18η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου υιοθέ-
τησε τη Διακήρυξη του Ελσίνκι που αναφέρεται στη δεοντολογία που πρέπει να τηρείται 
σχετικά με τις έρευνες που μετέχουν ασθενείς. Το 1973 η Αμερικανική Νοσοκομειακή 
Ένωση υιοθετεί τον Κώδικα Δικαιωμάτων των Ασθενών και το 1974 η Γαλλία υιοθετεί 
το Χάρτη των Δικαιωμάτων των Ασθενών. Το 1975 η Διακήρυξη του Τόκυο αναφέρεται 
επίσης με σαφήνεια σε ορισμένες πτυχές του προβλήματος. Το 1977 η Παγκόσμια 
Ψυχιατρική Εταιρεία ενέκρινε τη Διακήρυξη της Χαβάης που θεσπίζει δεοντολογικούς 
όρους στη Ψυχιατρική. Το 1981 η 34η Παγκόσμια Ιατρική Συνέλευση όρισε τα δικαιώ-
ματα των ασθενών. Το 1981 κηρύχτηκε από τον ΟΗΕ Διεθνές Έτος Αναπήρων (Ατόμων 
με ειδικές Ανάγκες) με έμφαση στις ίσες ευκαιρίες, την αποκατάσταση και πρόληψη. 
Παράλληλα ο Οργανισμός κήρυξε την περίοδο 1983-1992 Δεκαετία των Αναπήρων με 
σύνθημα «μια καρέκλα με τροχούς (αναπηρική) σε κάθε σπίτι»! Και το 1994 κατάρτισε 
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης με στόχο την πλήρη συμμετοχή των αναπήρων στις 
κοινωνίες τους με σύνθημα «μια κοινωνία για όλους» και το 1997 έθεσε ως «στόχους 
προτεραιότητας την πρόσβαση, την απασχόληση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα δίκτυα 
κοινωνικής ασφάλειας». Το 2003 η ΓΣ προσπάθησε να καταρτίσει ένα Σχέδιο Διεθνούς 
Σύμβασης για την Προστασία και Προαγωγή των Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας 
Ατόμων με Αναπηρίες», το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε. Το ερώτημα είναι : Πραγμα-
τικά η διεθνής κοινότητα έγινε ξαφνικά τόσο ευαίσθητη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
ή παράλληλα με την όποια ευαισθησία συνυπήρξε και η εμπορική σκοπιμότητα; Επίσης 
συνεχίστηκε η πρωτοβουλία κρατών και ΜΚΟς για παραπέρα δράση στον τομέα αυτόν. 
Σημειωτέον περισσότερα από 600 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο υποφέρουν από 
κάποια μορφή αναπηρίας. Το 1983 η Νοσοκομειακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Ασθενών. To 1987 πραγματοποιήθηκε στη 
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Στοκχόλμη η Οικουμενική Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για την Αναθεώρηση του Προ-
γράμματος Δράσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Η Συνάντηση εισηγήθηκε τη σύγκλη-
ση ειδικής συνόδου της ΓΣ για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης για την εξάλειψη όλων 
των διακρίσεων σε βάρος ατόμων με αναπηρίες. Όμως, παρόλες τις προσπάθειες δεν 
επιτεύχθηκε συμφωνία για μια τέτοια σύμβαση. Ωστόσο, το 1990 το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο συμφώνησε να επεξεργασθεί ένα διεθνές κείμενο και εξουσιοδό-
τησε την Επιτροπή για την Κοινωνική Ανάπτυξη να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας ειδικής ομάδας εργασίας για να επεξεργασθεί πρότυπους κανόνες για ίσες ευκαι-
ρίες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τελικά οι κανόνες αναπτύχθηκαν με βάση τη Δεκα-
ετία και τις διάφορες Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μολονότι οι κανόνες 
αυτοί δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, αποτελούν διεθνείς εθιμικούς κανόνες όταν 
εφαρμόζονται από μεγάλο αριθμό κρατών. Οι κανόνες αυτοί εστιάζουν την προσοχή 
τους στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επίσης, το θέμα των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου του ΟΗΕ στη 
Βιέννη το 1993 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Συνεδρίου του ΟΗΕ στο Κάιρο το 
1994 για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, και της Παγκόσμιας Διάσκεψης στο Πεκίνο 
το 1995 για τις Γυναίκες. Το 1994 η ΠΟΥ υιοθέτησε τη Διακήρυξη για την Προαγωγή 
των Δικαιωμάτων των Ασθενών στην Ευρώπη. Το 1995 η Διακήρυξη της Λισσαβόνας 
στο Μπάλι επίσης κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ασθενών. Στην Ελλάδα το Σύνταγμα 
κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ασθενών (άρθρο 21). Επίσης ο Ποινικός και ο Αστικός 
Κώδικας κατοχυρώνουν τα ίδια δικαιώματα. Τον Ιούνιο 2011 στην Κω υιοθετήθηκε ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Ιατρικής Ηθικής που αναφέρεται επίσης στα δικαιώματα των ασθε-
νών. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι οι ναρκομανείς, οι οποίοι (περισσότερα από 200 
εκατομμύρια στον κόσμο), επίσης έχουν ανθρώπινα δικαιώματα και είναι γνωστό ότι η 
απουσία θεσμικών μέτρων για τη θεραπεία τους προκαλεί έντονα κοινωνικά προβλήμα-
τα. Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά ιδρύθηκε το 1946 διαδεχόμενη τη Συμβου-
λευτική Επιτροπή για τη Διακίνηση Οπίου κ.ά. Επικίνδυνων Ουσιών, η οποία είχε ιδρυθεί 
στα πλαίσια της ΚτΕ το 1920. Επίσης, στα πλαίσια του ΟΗΕ λειτουργεί το Συμβούλιο 
Ελέγχου Ναρκωτικών με 13 κράτη-μέλη. Ακόμη υπό την αιγίδα του έχουν υπογραφεί 
δυο Συμβάσεις, η πρώτη το 1961 που προβλέπει μέτρα για τον περιορισμό παραγωγής, 
διανομής, κατοχής, χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών για αποκλειστική χρήση τους στην 
Ιατρική και επιστημονικούς σκοπούς, και υποχρεώνει τα κράτη να πάρουν μέτρα ιδιαί-
τερα για την ηρωίνη. Το 1972 το Πρωτόκολλο της Σύμβασης τονίζει την ανάγκη για τη 
θεραπεία και αποκατάσταση των εθισμένων στα ναρκωτικά. Η δεύτερη Σύμβαση υπο-
γράφηκε το 1971 που προβλέπει διεθνή έλεγχο ψυχοτροπικών ουσιών. Η Τρίτη το 1988 
προβλέπει μέτρα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών συμπεριλαμβανομένου ξεπλύμα-
τος παράνομου χρήματος. Επίσης, έχουν εγκριθεί και λειτουργούν συγκεκριμένα προ-
γράμματα για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών του προβλήματος σε ορισμένες 
περιοχές. Όμως, παρά τις όποιες προσπάθειες του ΟΗΕ το πρόβλημα όχι μόνον εξα-
κολουθεί, αλλά επιδεινώνεται διεθνώς. Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική αντιμε-
τώπιση των ναρκομανών, η εικόνα κάθε άλλο από ευχάριστη είναι διεθνώς. Και είναι 
γνωστή η περίπτωση φυλακισμένων ναρκομανών στη ΜΒ που εξαιτίας της στέρησης 
των δικαιωμάτων τους προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν. Η διεθνής οργά-
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νωση International Task Force on Strategic Drug Policy έχει δραστηριοποιηθεί προς την 
κατεύθυνση της ικανοποίησης των δικαιωμάτων των ναρκομανών. Το διαχρονικό, βέβαια, 
ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης. Και κάτι ακόμη. 
Έχουμε δει, έστω και λίγες περιπτώσεις μεγαλεμπόρων ναρκωτικών, να τιμωρούνται; 
Μήπως η περιρρέουσα εντύπωση ότι πίσω από τους έμπορους ναρκωτικών υπάρχουν 
«υψηλά ιστάμενα» πρόσωπα αποτελεί την απάντηση; Όμως, συνοψίζοντας, ας προσπα-
θήσουμε, κριτικά, αξιολογικά, να διαβάσουμε μέσα από τις γραμμές. Σύμφωνα με την 
ΠΟΥ υγεία σημαίνει «την κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευε-
ξίας και όχι απλώς την απουσία νόσου ή αναπηρίας». Ποιος, όμως, μπορεί υπεύθυνα να 
μιλήσει σήμερα για μια κοινωνία με άτομα πλήρως υγιή; Πόσοι άνθρωποι διαθέτουν την 
«ψυχική και κοινωνική ευεξία» που αναφέρει η ΠΟΥ όταν ο κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά. 
υπονομεύουν την υγεία; Και, ασφαλώς, ασθένεια ορίζεται η αντίθετη κατάσταση από 
εκείνη που ορίζει η ΠΟΥ για την υγεία. Επίσης, ένα θέμα που έχει ανακύψει είναι κατά 
πόσον ορισμένες κατηγορίες ατόμων με ιδιαιτερότητες συμπεριλαμβάνονται στην κα-
τηγορία των ασθενών, στα άτομα με ειδικές ανάγκες; Συμπερασματικά, μπορούμε να 
πούμε ότι οπωσδήποτε, αναντίρρητα, υπάρχει, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 
πρακτικό πρόοδος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες κατηγορίες, 
αλλά η γενικότερη παρακμή που παρατηρείται σε άλλες θολώνει την εικόνα και αποκα-
λύπτει την τραγικότητα τη πραγματικότητας, ότι ενώ η βελτίωση που σημειώνεται γίνε-
ται με μαθηματική πρόοδο, η επιδείνωση γίνεται με γεωμετρική πρόοδο. Σε ορισμένες 
χώρες καθυστερημένα παιδιά εισάγονται σε ιδρύματα όπου τα μεταχειρίζονται απάν-
θρωπα. Ακόμη, πολιτικοί ηγέτες αρνούνται, θεσμικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
ασθενείς. Συνεπώς, είναι φυσικό επακόλουθο των όσων προηγήθηκαν να αναρωτιέται 
κανείς αν πρέπει να μιλάμε για πραγματική πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων γενικότερα και ειδικότερα τη στιγμή που η παγκόσμια κοινωνία έχει μεταλλαχθεί 
στους εξωσωματικούς σωλήνες του ανταγωνισμού και της υλιστικής παραφροσύνης σε 
ένα τεράστιο ΑΝΘΡΩΠΟΡΥΧΕΙΟ όπου οργανωμένα αντικοινωνικά, εξουσιομανιακά, 
κερδοσκοπικά κυκλώματα αντί για άνθρακες εξορύσσουν ανθρώπους και τους εκμε-
ταλλεύονται. Στον ΟΗΕ οι τεχνοκράτες του καταρτίζουν προγράμματα επίλυσης προ-
βλημάτων και τα θέτουν σε εφαρμογή, όπως και στις ανακαλύψεις και εφευρέσεις, όπου 
συνυπάρχουν οι αγνοί επιστήμονες με κίνητρα γνήσια επιστημονικά, κοινωνικά για το 
γενικότερο καλό, αλλά και οι επιτήδειοι που καιροφυλακτούν να επενδύσουν μόνον για 
προσωπικό ή συντεχνιακό όφελος, και νοθεύουν ή υπονομεύουν την προσπάθεια των 
άλλων. Έτσι και στα Έτη και τα Προγράμματα του ΟΗΕ, οι επιτήδειοι σε εθνικό επίπεδο 
υπονομεύουν το έργο του Οργανισμού όταν δεν εξυπηρετεί τα δικά τους αποκλειστικά 
συμφέροντα. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα τόσες δεκαετίες, αλλά ποια είναι η ει-
κόνα τους σήμερα, εικόνα που μοιάζει με το πορτρέτο του τραγικού Ντόριαν Γκρέυ; Και 
για του λόγου το αληθές ας παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία, που μοιάζουν με εκπυρ-
σοκροτήσεις εκτελεστικού αποσπάσματος και που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα γενικά : 
- Οι πολεμικές συγκρούσεις, περιφερειακές, τοπικές, εμφύλιες κ.λπ. συνεχίζονται με 

αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή του περισσότερα από 30 εκατομμύρια άνθρωποι 
μετά τον Β΄ ΠΠ έως σήμερα, ξέχωρα τους τραυματίες και ανάπηρους, αυτόχειρες και 
ναρκομανείς, καθώς και τις άλλες τραγικές συνέπειες κοινωνικές, οικονομικές κ.λπ. 
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στις οικογένειές τους και στις κοινωνίες τους ευρύτερα εκτός, βέβαια, των εμπόρων 
όπλων, ναρκωτικών κ.ά. παρεμφερών προϊόντων που επενδύουν σε πολέμους. 

- Περιοχές ανεξάρτητων κρατών, μελών του ΟΗΕ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό 
ξένη στρατιωτική κατοχή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κύπρου, κράτους 
ανεξάρτητου, μέλους του ΟΗΕ και της ΕΕ, που παρά τις πρόνοιες του Διεθνούς 
Δικαίου, τις Διεθνούς Ηθικής και τις δεκάδες αποφάσεις του ΟΗΕ, τμήμα της παρα-
μένει υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή από το 1974. Το ίδιο και με την Παλαιστίνη 
και τους Αρμενίους και Κούρδους καθώς και με τη μη αναγνώριση της τουρκικής 
γενοκτονίας και την μη καταβολή ακόμη των Γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων 
στην Ελλάδα.

- Περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί βίαια από τα σπίτια τους και 
βρίσκονται πρόσφυγες σε πολλές φορές αφιλόξενες χώρες.

- Το 2010 πέθαναν από πείνα περίπου 10 εκατομμύρια μικρά παιδιά.
- Τον ίδιο χρόνο οι άνεργοι ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο και οι άστεγοι το μισό. 

Περίπου 1½ δις. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.
- 115 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και περίπου 200-250 εκατομμύρια 

παιδιά αναγκάζονται να εργάζονται, θύματα στυγνής εκμετάλλευσης. Στη Βραζιλία 
υπολογίζονται σε 45 εκατομμύρια ενώ στις ΗΠΑ 5, 5 εκατομμύρια. Τραγική είναι η 
περίπτωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και ακόμη τραγικότερη της 
εμπορίας μελών σώματος.

- Σε 28 χώρες της Αφρικής εξακολουθεί ο ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων κορι-
τσιών και επίσης, το φρικιαστικότερο, φορείς του AIDS εξαιτίας κάποιας σατανικής 
προκατάληψης ή πλύσης εγκεφάλου, πιστεύουν ότι αν θα συνευρεθούν με παρθένα 
θα θεραπευθούν, οπόταν διαδίδουν τη νόσο με γεωμετρική πρόοδο δολοφονώντας 
εκατοντάδες χιλιάδες αθώα πλάσματα.
Και κάποια άλλα συγκλονιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν την τραγική αντιφατικό-

τητα της παγκόσμιας κοινωνίας.
- Η συνολική περιουσία των τριών πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο ξεπερνά 

το άθροισμα του ΑΕΠ των 48 λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, η περιουσία των 
32 πλουσιότερων ανθρώπων ξεπερνά το ΑΕΠ της Ν. Αφρικής, η περιουσία των 84 
πλουσιότερων ανθρώπων ξεπερνά το ΑΕΠ της Κίνας, και εκείνη των 225 ανθρώπων 
ξεπερνά το 1 τρις δολάρια! Όμως, λιγότερο από το 4% του ποσού αυτού αρκεί για 
την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλους τους ανθρώπους της Γης.

- Από το άλλο μέρος, οι ετήσιες δαπάνες για διαφημίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο αυ-
ξήθηκαν κατά περίπου 700 % από το 1950. 

- Για τη βασική εκπαίδευση δαπανώνται 6 δις. δολάρια ενώ για καλλυντικά μόνο στις 
ΗΠΑ 8 δις. δολάρια.

- Για εγκαταστάσεις υγιεινής και άρδευσης δαπανώνται 9 δισ. δολάρια ενώ για παγωτά 
στην Ευρώπη 11.

- Για γυναικολογική υγιεινή δαπανώνται 12 δις. δολάρια ενώ 13 δισ. δολάρια ενώ για 
τροφές κατοικίδιων ζώων στην Ευρώπη και ΗΠΑ 17 δις. δολάρια.

- Για επαγγελματική διασκέδαση στην Ιαπωνία 35 δις. δολάρια, για τσιγάρα στην Ευρώπη 
50 δις. δολάρια, για αλκοολούχα ποτά στον κόσμο 105 δις δολάρια, για ναρκωτικά 
400 δις δολάρια, για στρατιωτικές δαπάνες περισσότερα από 1 τρις δολάρια! 
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Εύλογο, συνεπώς, το ερώτημα αν μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για ανθρώπινα 
δικαιώματα ή για απάνθρωπα δικαιώματα; Η υποκρισία περισσεύει. Γιατί αν οι κατευ-
φημισμό πολιτισμένες, δημοκρατικές κοινωνίες πάσχιζαν ειλικρινά, δεν θα είχαμε τα 
δραματικά και τραγικά περιστατικά που κατατρέχουν και κατατρύχουν τον κόσμο. 
Προφανώς, ο ακραίος ατομικισμός και ανταγωνισμός και τα συνεπακόλουθα τους της 
υπεροχής και αλαζονείας, καταλήγουν σε αντικοινωνικότητα οπόταν τα πάντα επιτρέ-
πονται ή απαγορεύονται αρκεί να μη θίγουν τα προνόμια των «παραξίαν ευτυχούντων». 
Και αναφερόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο ύψιστο, πρωταρχικό καθήκον πο-
λιτισμένων, ευνομούμενων, δημοκρατικών κοινωνιών. Συνεπώς το πρώτιστο δικαίωμα 
των ανθρώπων, των λαών, είναι οι ηγεσίες τους να έχουν την υποχρέωση, προληπτικά 
να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που θα άξιζε επιστημονι-
κής διερεύνησης διαχρονικά είναι η συμπεριφορά, η στάση του ιατρικού κόσμου όσον 
αφορά καταγγελίες παραβίασης του καθήκοντος από ορισμένους «λειτουργούς» της 
Ιατρικής Επιστήμης. Στην αρχαία Ρώμη υπήρξαν γιατροί που χρησιμοποιήθηκαν από 
το καθεστώς για να απαλλαγούν από «ανεπιθύμητους». Σε άλλες περιπτώσεις το νο-
σηλευτικό προσωπικό. Στην Ελληνική Επανάσταση π.χ. υπήρξαν βάσιμες υποψίες ότι 
Άγγλοι γιατροί στάλθηκαν για να δολοφονήσουν τον Φιλέλληνα Λόρδο Βύρωνα. Αλλά 
και στην πιο σύγχρονη εποχή, εκτός από την περίπτωση του διαβόητου Ναζί Μέγκελε, 
υπήρξαν και άλλοι όπως την περίοδο του Στάλιν (σύμφωνα δε με πρόσφατα στοιχεία 
είχε στείλει γιατρούς να δολοφονήσουν τον τότε ασθενή Τίτο) καθώς και σε άλλα ολο-
κληρωτικά καθεστώτα, αλλά και-περιέργως- σε δημοκρατικά όπως στις ΗΠΑ όπου μέλη 
νοσηλευτικού προσωπικού δολοφόνησαν με φάρμακα ασθενείς. Και πρόσφατα η δίκη 
του προσωπικού γιατρού του τραγουδιστή Τζάκσον που εγείρει πολλά ερωτηματικά. 

Οπωσδήποτε, όμως, τα παραπάνω μεμονωμένα περιστατικά δεν μπορούν να επι-
σκιάσουν το πολυτιμότατο έργο της πλειοψηφίας των Λειτουργών του Ιπποκράτη, που 
πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες προσφέρουν με ευσυνειδησία και ακόμη, όταν το 
καθήκον το επιβάλλει, με αυτοθυσία το ανθρωπιστικό τους έργο. Εξάλλου και οι γιατροί 
και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και άλλοι λειτουργοί, δικαστικοί κ.λπ. υπόκεινται 
στους νόμους της ανθρώπινης φύσης. Και χρειάζεται παιδεία και υπέρβαση για να 
ξεπεράσουν πάθη και συμφέροντα για να σταθούν στο ύψος του σπουδαιότατου Λει-
τουργήματός τους. Μήπως, όμως, τελικά, η μεγάλη «ασθένεια» βρίσκεται αλλού, καθώς 
και η θεραπεία της; Μήπως ο βαριά ασθενής είναι το ίδιο το κοινωνικό μας σύστημα, 
που θεμελιωμένο και διαιωνιζόμενο στον αχαλίνωτο ανταγωνισμό, στον ανταγωνισμό για 
ανταγωνισμό, που δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς αντιπάλους και που προκαλεί, δίχως 
καν αίσθηση μέτρου ή πρόληψης, τις κοινωνικές ασθένειες, και, συνεπώς, οι διαχειριστές 
του είναι στην πραγματικότητα οι μεγάλοι «ασθενείς»; Γι’ αυτούς υπάρχουν, άραγε, και 
υποχρεώσεις έναντι του κοινωνικού συνόλου ή μόνον τα αντικοινωνικά τους αυθαίρετα 
και ασύδοτα «δικαιώματα»; «Αρχή άνδρα δείκνυσι»! 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
 2. Διάφορες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και διάφορες Συμβάσεις του ΟΗΕ.
 3. Διεθνές Έτος του ΟΗΕ για τους Αναπήρους (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) (Σχετική Απόφαση 

της ΓΣ του ΟΗΕ.
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 4. Διάφορα στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ - Έκθεση του ΟΗΕ για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη.
 5. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
 6. Κείμενα της Εταιρείας Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος.
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Ηθικές Αξίες  
για τους Υποψήφιους Γιατρούς

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 

“Ο γιατρός πρέπει να δείχνει συμπάθεια και κατανόηση γιατί ο άρρωστος δεν είναι 
συνονθύλευμα συμπτωμάτων, σημείων, ανώμαλων λειτουργιών κατεστραμμένων οργάνων 
η διαταραγμένης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Είναι ανθρώπινο ον, φοβισμένο, απελπι-
σμένο που ζητάει βοήθεια, ανακούφιση, καθησυχασμό.

Ένας φοιτητής που δεν αγαπάει τον Άνθρωπο μπορεί να γίνει ικανός διαγνώστης 
οργανικών νόσων αλλά δεν θα γίνει ποτέ «Γιατρός».

Ο αληθινός Γιατρός έχει την ίδια Σαιξπηρική πνοή ενδιαφέροντος και για τον σοφό 
και για τον τρελό, για τον ταπεινό ήρωα και για τον ξιπασμένο νικητή. Ενδιαφέρεται πάνω 
απ’ όλα για τον Άνθρωπο” 

Harrison’s “Principles of Internal Medicine”,1950

Ποιες ηθικές αξίες πρέπει να προβάλλουν οι φοιτητές της Ιατρικής μας; 
Πώς να τις διδάξουμε και πως να τις περιφρουρήσουμε σε ένα περιβάλλον που η 

Ιατρική εκπαίδευση αλλά και η άσκηση της ιατρικής βρίσκεται κάτω από την επιρροή 
μίας κοινωνίας της υποβάθμισης του ρόλου του υγειονομικού, της εγκατάλειψης του 
κράτους Πρόνοιας, της θεοποίησης του εύκολου κέρδους;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο σημερινός φοιτητής της ιατρικής ξεκινάει τις σπουδές 
του με όνειρα και ιδεαλιστική αντίληψη για την κοινωνική σημασία της επιστήμης του. Οι 
φοιτητές μας προσβλέπουν στην κατάκτηση μίας γνώσης που θα τους φέρει κοντά στον 
πάσχοντα συνάνθρωπο, που θα τους επιτρέψει να ικανοποιήσουν και να εφαρμόσουν 
στην ζωή την έμφυτη τάση τους για κοινωνική δικαιοσύνη και υποστήριξη του αδύνα-
του και του μειονεκτούντα ασθενή χωρίς διάκριση και αποκλεισμούς. Η κοινωνική και 
οικονομική καταξίωση του Ιατρού στις παλαιότερες κοινωνίες προέρχεται ακριβώς από 
αυτήν την εικόνα του Ιατρού που δυστυχώς όλοι βλέπουμε να ξεθωριάζει στις μέρες μας.

Είναι υποχρέωση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων, των Καθηγητών, όλης της Ακαδη-
μαϊκής Κοινότητας να περιφρουρήσουν και να εμβαθύνουν στα ζητήματα ηθικής γύρω 
από την άσκηση της ιατρικής. Η υποχρέωση αυτή γίνεται περισσότερο παρά ποτέ επι-
τακτική στην σημερινή περίοδο της κρίσης που η υπεράσπιση της υγείας του λαού μας 
ξεφεύγει από τις ανίκανες ηγεσίες των μνημονιακών επιταγών και περνάει κυριολεκτικά 
στα χέρια του κάθε μεμονωμένου υγειονομικού. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣωΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙωΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

Πρωταρχικό ηθικό καθήκον του σημερινού γιατρού είναι ο σεβασμός στην προσωπι-
κότητα και την ιδιαιτερότητα του ασθενή ανεξάρτητα από κοινωνικό στάτους, οικονομική 
δύναμη, καταγωγή η εθνική και θρησκευτική πεποίθηση. 

Ο φοιτητής πρέπει να διδαχτεί στην πράξη ότι ο άπορος, η μόνη μητέρα, ο ηλικιω-
μένος, ο άστεγος, ο περιπλανώμενος και ο περιθωριακός, ο μετανάστης χωρίς χαρτιά 
έχουν όλοι την ίδια ανάγκη προσοχής και κατανόησης. Δεν έχει κανείς αυταπάτες ότι 
στην σημερινή κοινωνική πραγματικότητα οι υπηρεσίες υγείας είναι ασύγκριτα καλύτερες 
για τα πιο εύρωστα στρώματα της κοινωνίας μας. Ο αποκλεισμός όμως από την υγεία 
για τους ασθενέστερους με ευθύνη του ίδιου του ιατρού είναι κάτι που πρέπει με κάθε 
τρόπο να προληφθεί.

Ο νέος γιατρός που εξετάζει τον πλούσιο πελάτη στο ιατρείο του φορώντας γραβάτα 
και άσπιλη ποδιά ενώ υποδέχεται τον ασπρομάλλη ασθενή στα εξωτερικά ιατρεία με το 
υποτιμητικό «τι συμβαίνει παππού;» καπνίζοντας και πίνοντας φραπέ είναι μία πραγμα-
τικότητα που δεν έχει θέση στην σημερινή μας αντίληψη για την άσκηση της ιατρικής.

Ακόμα χειρότερη είναι η άμεση η προσχηματική άρνηση παροχής υπηρεσιών σε 
ασθενείς με λοιμώδη η μεταδοτικά νοσήματα. Ακόμα και σήμερα δεχόμαστε πολλά 
παράπονα ασθενών με AIDS που τους έχουν αδικαιολόγητα αρνηθεί πρόσβαση σε 
νοσηλεία η μία απλή χειρουργική επέμβαση.

Σε πολλές περιπτώσεις ο ασθενής αντιμετωπίζεται από τον γιατρό με καχυποψία η 
με επιφύλαξη. Ακόμα και στα κλασσικά συγγράμματα σημειολογίας ο φοιτητής διδά-
σκεται ότι πολλοί ασθενείς έρχονται σε αυτόν για «ψύλλου πήδημα» η «υποδυόμενοι 
ασθένειαν» για να του αποσπάσουν ένα πιστοποιητικό η κάποια άλλη εξυπηρέτηση. 
Αυτή η αντιμετώπιση του ασθενή σαν απατεώνα συμβάλλει στην απαξίωση της σχέσης 
γιατρού –ασθενή και στην υποτίμηση των δικαιωμάτων του τελευταίου.

Ο σεβασμός στις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασθενή είναι μία ακόμη παράμετρος: 
Σήμερα που ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών μας (πολλοί το υπολογίζουν σε 3-4 %) 
ανήκουν σε άλλα θρησκευτικά δόγματα ο ιατρός πρέπει να εξοικειωθεί με τον χειρισμό 
των αλλόθρησκων ασθενών, να σεβαστεί την άρνηση μίας γυναίκας να εξεταστεί από 
άνδρα ιατρό εντελώς γυμνή, να σεβαστεί την νηστεία του ραμαζανιού και την αποχή 
από χοιρινό κρέας (ακόμα και από την χειρουργική τοποθέτηση χοίρειων μοσχευμάτων), 
να σεβαστεί την άρνηση υποβολής σε όχι εντελώς αναγκαία μετάγγιση αίματος κ.λπ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣωΠΙΚωΝ ΔΟΜΕΝωΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ  
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡωΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Αυτό φέρνει στην επιφάνεια την ευθύνη του ιατρού στην προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων και στην τήρηση του ιατρικού απόρρητου. Σήμερα που η εισβολή των 
ηλεκτρονικών αρχείων στην καθημερινή ιατρική πράξη είναι ακόμη σε εξέλιξη, η προστα-
σία και η ασφάλεια των δεδομένων από κακόβουλες η ακόμα και από παραπλανητικές 
υποκλοπές πρέπει να αποτελεί μέλημα κάθε νέου γιατρού και οι φοιτητές μας πρέπει 
να εκπαιδευτούν σε αυτό.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η ηθική υποχρέωση του γιατρού για πλήρη, υπεύθυ-
νη ενημέρωση του ασθενούς και του περιβάλλοντός του για την πραγματική φύση της 
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ασθένειάς του. Στην εποχή της παντοδυναμίας του διαδικτύου που οι ασθενείς αναζητούν 
πληροφορίες από διάφορες πηγές, η αυθεντία του Γιατρού στην έκφραση μίας και μόνης 
αδιαμφισβήτητης γνώμης –θέσφατου δεν είναι πια επιτρεπτή. Ο Γιατρός υποχρεώνεται 
(ηθικά και νομικά) να ενημερώσει σωστά και με λεπτομέρειες τον ασθενή για τη νόσο 
του και για τις προοπτικές θεραπείας του. Οι συχνά προβαλλόμενες δικαιολογίες ότι 
ο ασθενής δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να γνωρίζει, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει 
κατάλληλος χώρος κ.λπ. δεν αποτελούν δικαιολογία για αναβολή του ύψιστου αυτού 
καθήκοντος του γιατρού.

Η ενημέρωση δεν πρέπει να είναι τυπική διεκπεραιωτική πράξη υπογραφής μίας 
έντυπης συγκατάθεσης ασθενούς η/και συγγενών, αλλά προϊόν εξαντλητικού, φιλικού 
ιδιωτικού διαλόγου σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

ΗΘΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ

Η κατευθυνόμενη, έναντι ανταλλαγμάτων, συνταγογράφηση αποτελεί ίσως την πιο 
μελανή κηλίδα στην άσκηση της σύγχρονης ιατρικής και αμαυρώνει όλες τις πτυχές 
του ιατρικού επαγγέλματος. 

Η εισαγωγή στα νέα συστήματα συνταγογράφησης και παραπομπής των ασθενών 
για διαγνωστικές εξετάσεις δημιουργεί ασφαλώς συνθήκες απεξάρτησης των ιατρών 
από το φαύλο σύστημα της κατευθυνόμενης και διαβλητής χρήσης φαρμάκων και άλλων 
μη εντελώς αναγκαίων υπηρεσιών υγείας. Εν τούτοις, με δεδομένη την παντοδυναμία 
των Μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών (Big Pharmas) και την εισαγωγή των πιο σύγ-
χρονων μεθόδων εμπορίου στην ιατρική πρακτική, η ηθική υποχρέωση του ιατρού για 
ακεραιότητα στην αναγραφή φαρμακευτικών σκευασμάτων παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Ο γιατρός πρέπει να συνταγογραφεί θεραπεία στον ασθενή του με μοναδικό κριτήριο 
τις πραγματικές του ανάγκες και τα αναμενόμενα θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Μη απόλυτα απαραίτητες εξετάσεις, ανεξέλεγκτη χρήση υλικών η παραπομπές σε 
ειδικά διαγνωστικά κέντρα έναντι προσδοκώμενων ανταλλαγμάτων, έστω και αν δικαι-
ολογούνται από την δήθεν νομική κατοχύρωση της διάγνωσης ή την ανάγκη ταχείας 
αντιμετώπισης του προβλήματος, εκθέτουν τον ιατρό στην κριτική της κοινωνίας και 
την αμαύρωση του κοινωνικού του ρόλου.

Δυστυχώς η επιστημονική ενημέρωση των ιατρών στις σύγχρονες προόδους της 
φαρμακολογίας και της θεραπευτικής γίνεται σήμερα αποκλειστικά από τους εκπρο-
σώπους των φαρμακευτικών εταιριών αποκλειστικά με κριτήρια εμπορικού κέρδους. 
Ακόμα και η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, τα επιστημονικά συνέδρια, οι ημερίδες 
και οι εκστρατείες προληπτικής ιατρικής εξαρτώνται άμεσα και εκφράζουν σχεδόν απο-
κλειστικά τις απόψεις επιστημονικών κέντρων των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. 
Είναι γνωστά τα παραδείγματα μεγάλων διεθνών σκανδάλων διοχέτευσης στην αγορά 
ακατάλληλων η βλαπτικών υλικών η ακόμα και η επιβίωση εταιριών χάρις στην ευρεία 
εκμετάλλευση διαβλητών ερευνών και επίορκων ιατρών.

Η ευθύνη της πολιτείας, των ιατρικών σωμάτων αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας 
στην υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών 
είναι στο σημείο αυτό, πρωταρχικής σημασίας.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ο φοιτητής, ο υποψήφιος γιατρός πρέπει ακόμα να εκπαιδευτεί στην ηθική της 
ιατρικής έρευνας και στην δεοντολογία της επιστημονικής δημοσίευσης. Σήμερα που 
η επιταγή επιστημονικών δημοσιεύσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα όχι μόνο 
επιστημονικής αλλά –κύρια- επαγγελματικής ανέλιξης, γινόμαστε ολοένα και συχνότε-
ρα μάρτυρες διαβλητών ερευνών με χρήση πλαστών η ανακριβών δεδομένων. Ακόμα 
χειρότερα, ερευνητικά πρωτόκολλα που υιοθετούν ανορθόδοξες αγωγές, ανεξέλεγκτη 
χρήση υποκαταστάτων (placebos), λήψη και εξέταση δειγμάτων και ιστών εν αγνοία 
του ασθενή η διεξαγωγή τους σε χώρες του τρίτου κόσμου με πρόσχημα την παροχή 
βοήθειας στους πληθυσμούς αυτούς είναι ακόμα καθημερινή πρακτική.

Ο τεράστιος όγκος της διεθνούς βιβλιογραφίας ευνοεί την ανεξέλεγκτη πρακτική 
λογοκλοπής (copy-paste) η την οικειοποίηση ερευνητικών ιδεών και πρωτοκόλλων από 
ιεραρχικά ανώτερους η ακόμα και την αλλοίωση αποτελεσμάτων για όφελος φαρμα-
κευτικών εταιριών.

Ο φοιτητής πρέπει να ενθαρρυνθεί στην αναζήτηση της πραγματικής έρευνας 
προσανατολισμένης στα αληθινά επιστημονικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι στην 
αναζήτηση του σπάνιου και του απίθανου.

Η στροφή της επιστημονικής έρευνας στα αναδυόμενα προβλήματα της δημόσιας 
υγείας, της πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσημάτων της φτώχειας, της μητρότητας, 
της τρίτης ηλικίας και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών υπηρεσιών ποιότητας πρέπει 
να μπουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιατρικών μας σχολών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Σήμερα, μπροστά στα επιστημονικά και επαγγελματικά αδιέξοδα, μπροστά στην 
απογοήτευση από τα μονόπλευρα προβαλλόμενα παραδείγματα ηθικής κατάπτωσης 
της ιατρικής στη χώρα μας, και την υποβάθμιση του ρόλου του ιατρού, ολοένα και 
περισσότεροι φοιτητές μας στρέφονται στη συνέχιση των σπουδών τους και στην 
επαγγελματική καριέρα στο εξωτερικό.

Αν και η διεθνής επιστημονική συνεργασία και η μεταλαμπάδευση γνώσεων και 
πρακτικών υπήρξε πάντα πηγή πλούτου για την Ιατρική στη χώρα μας που ήταν πάντα 
συντονισμένη με τις πιο λαμπρές κατακτήσεις της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, η 
πρακτική αυτή της διοχέτευσης των καλύτερων μυαλών μας στο εξωτερικό συμβάλλει 
στην απογύμνωση της χώρας μας από πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό (brain drain).

Είναι λοιπόν ανάγκη η πολιτεία και η ακαδημαϊκή κοινότητα να σκύψουν με προσοχή 
στο πρόβλημα αυτό και να υιοθετήσουν πρακτικές ενθάρρυνσης της επιστροφής των 
νέων γιατρών στη χώρα μας μετά από τις σπουδές τους.

Ο σημερινός φοιτητής της Ιατρικής με τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του είναι ο αυ-
ριανός νέος ιατρός που με γλίσχρα αμοιβή θα ασκεί το επάγγελμά του σε πραγματικά 
αντίξοες συνθήκες.

Στο ακριτικό νησί, στο υποβαθμισμένο ιατρείο της επαρχίας, στην εξουθενωτική 
εφημερία του μεγάλου νοσοκομείου, ο νέος αυτός συνάδελφος είναι ένας αληθινός 
ήρωας που έχει την ανάγκη του σεβασμού, της εκτίμησης και της υποστήριξης των 
δασκάλων του στην άσκηση μίας έντιμης και πάντα υπέροχης επιστήμης.

Τι, αλήθεια του διδάσκομε από όλα αυτά;



59

πειραματιΚη χορηγηΣη ΦαρμαΚων Σε εγΚλειΣτουΣ

Πειραματική Χορήγηση Φαρμάκων  
σε Έγκλειστους

Μάριος Μαρσέλος

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Τον Οκτώβριο του 1946 άρχισε στη Νυρεμβέργη η εκδίκαση της αγωγής που κατέ-
θεσαν οι ΗΠΑ εναντίον του Karl Brandt, προσωπικού γιατρού του Adolf Hitler, ο οποίος 
ήταν επικεφαλής του «Κεντρικού Συμβουλίου Έρευνας» της ναζιστικής Γερμανίας και 
είχε εμπλακεί σε κακουργηματικές πράξεις που αφορούσαν ιατρικούς πειραματισμούς 
σε ανθρώπους. Επρόκειτο για μία από τις διάφορες μικρότερες δίκες που ακολούθησαν 
την αρχική μεγάλη δίκη των ηγετών του Γ΄ Ράιχ. Εκτός από τον Karl Brandt, κατηγο-
ρήθηκαν άλλοι είκοσι γιατροί που ενέχονταν σε πειράματα σε βάρος κρατουμένων σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι κατηγορίες αφορούσαν εγκλήματα πολέμου και εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας.1,2 Ο διασημότερος από αυτούς, ο Josef Mengele, είχε 
κατορθώσει στο μεταξύ να διαφύγει στο εξωτερικό. Η «δίκη των γιατρών», όπως έμεινε 
στην Ιστορία, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1947. Στην πορεία της ακροαματικής 
διαδικασίας, προέκυψαν εφιαλτικά στοιχεία για τις μεθόδους μαζικών εκτελέσεων που 
είχαν χρησιμοποιήσει οι ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και μάλιστα στο όνομα 
κάποιας υποτιθέμενης «ευθανασίας». Επίσης, αποδείχτηκε η κακοποίηση και η θανάτωση 
πολλών κρατουμένων, με τη διεξαγωγή πειραμάτων. Από τους είκοσι τρεις κατηγορού-
μενους, επτά καταδικάστηκαν σε θάνατο και απαγχονίστηκαν τον Ιούνιο του 1948. Εννέα 
καταδικάστηκαν σε κάθειρξη, ενώ οι υπόλοιποι αθωώθηκαν.

Από τη δίκη αυτή, φάνηκε ότι η διεξαγωγή ιατρικών μελετών γινόταν πέραν κάθε 
ιατρικής δεοντολογίας, για τους εξής λόγους: (α) δεν υπήρχε επαρκής επιστημονική 
τεκμηρίωση για την ανάγκη διεξαγωγής των συγκεκριμένων πειραματισμών σε ανθρώ-
πους, (β) τα άτομα που συμμετείχαν ήταν έγκλειστοι και δεν είχαν καμία δυνατότητα 
να αρνηθούν, (γ) δεν ετηρείτο καμία ανθρωπιστική διαδικασία για να μην υποφέρουν οι 
συμμετέχοντες, και (δ) η επιλογή των ατόμων γινόταν με ρατσιστικά κριτήρια, ακολου-
θώντας την ναζιστική ιδεολογία περί ανωτερότητας της Αρείας φυλής.

Στα στρατόπεδα του Auschwitz και του Sachsenhausen, έγιναν πειράματα σε δίδυμα 
παιδιά, για τη διευκρίνιση της παθογένειας διαφόρων ασθενειών. Επίσης, ορολογικά 
πειράματα σε Αθιγγάνους και Εβραίους, για την τεκμηρίωση της υποτιθέμενης μεγα-
λύτερης ευαισθησίας τους σε μολυσματικές ασθένειες.

Στο στρατόπεδο Dachau, έγιναν πειράματα για την αντοχή του ανθρώπινου οργα-
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νισμού σε συνθήκες αποσυμπίεσης αεροσκαφών, σε συνθήκες υποθερμίας, καθώς και 
για τη δυνατότητα επιβίωσης με τη χρήση μόνον θαλάσσιου νερού.

Στα στρατόπεδα του Buchenwald, του Natzweiler, του Neuengamme και του Ravens-
brueck, έγιναν πολλές διαφορετικές μελέτες: Πειραματικοί εμβολιασμοί για ελονοσία, 
τύφο, φυματίωση, κίτρινο πυρετό, ηπατίτιδα και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Δοκιμές 
εμφύτευσης οστικών αλλομοσχευμάτων. Ανάπτυξη και δοκιμή αντιδότων σε χημικά όπλα, 
όπως το φωσγένιο και οι ερεθιστικές θειούχες αλειφατικές ενώσεις («μουστάρδες»). 
Χορήγηση νέων φαρμακευτικών ουσιών, προκειμένου να μελετηθεί η δράση τους, όπως 
π.χ. οι σουλφοναμίδες. Τέλος, σε όλα αυτά τα στρατόπεδα, υπήρχε συνεχής πειραμα-
τισμός για την αποτελεσματικότερη δυνατή μέθοδο στείρωσης ή ομαδικής εξόντωσης 
ανεπιθύμητων πληθυσμιακών ομάδων (Αθίγγανοι, Εβραίοι, άτομα με νοητική υστέρηση).

Οι αποκαλύψεις αυτές υποχρέωσαν τη διεθνή κοινότητα να καταρτίσει ένα «κείμενο 
αρχών», ήδη κατά τη διάρκεια της δίκης. Έτσι διατυπώθηκαν για πρώτη φορά συγκεκριμέ-
νοι κανόνες, που όφειλαν στο εξής να διέπουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους για όλες 
εκείνες τις ιατρικές μελέτες στις οποίες εμπλέκονται καινοτόμες μέθοδοι και αφορούν 
δοκιμές σε ανθρώπους. Το κείμενο αυτό περιελάμβανε δέκα σημεία και δημοσιεύθηκε 
το 1949, με τον τίτλο «Κώδικας της Νυρεμβέργης». Κεντρικός άξονας του κώδικα της 
Νυρεμβέργης ήταν η συναίνεση όσων λαμβάνουν μέρος σε μία τέτοια μελέτη και ο απο-
κλεισμός κάθε είδους εξαναγκασμού, με τη διασφάλιση της δυνατότητας μονομερούς 
διακοπής της συνεργασίας εκ μέρους των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
ήταν η λεπτομερής και σαφής περιγραφή και αξιολόγηση των μεθόδων που πρόκειται 
να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη μελέτη.3

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για ανάλογα πειράματα που 
έγιναν από τους Ιάπωνες στην κατεχόμενη Κίνα. Συγκεκριμένα, στην Ιαπωνική Μονάδα 
731, που ήταν εγκατεστημένη στη Μαντζουρία, περισσότεροι από 10000 αιχμάλωτοι 
πολέμου από την Κίνα, τη Ρωσία και την Αμερική βρήκαν βασανιστικό θάνατο κατά τη 
διάρκεια πειραμάτων, με χημικά και βιολογικά όπλα, ραδιενεργό ακτινοβολία, εγχειρή-
σεις και ακρωτηριασμούς, στέρηση τροφής και νερού, ενδαγγειακούς εμβολισμούς με 
αέρα, εγκαύματα, έκθεση σε θαλάμους υψηλής πίεσης και πολλά άλλα. Με το τέλος 
του πολέμου, λίγοι από τους πρωτεργάτες αυτών των πειραμάτων συνελήφθησαν από 
τους Ρώσους και καταδικάστηκαν σε καταναγκαστικά έργα στη Σιβηρία. Οι περισσό-
τεροι διέφυγαν από κάθε τιμωρία. Το 1995, ανακοινώθηκε επισήμως από τις αρμόδιες 
αρχές των ΗΠΑ ότι πολλοί από τους υπεύθυνους αυτών των πειραματισμών, συμπε-
ριλαμβανομένου και του επί κεφαλής του στρατοπέδου Dr. Shiro Ishii, έτυχαν ειδικής 
μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, κατόπιν μυστικής συμφωνίας με τον στρατηγό Douglas 
MacArthur το 1946, τους δόθηκε ασυλία υπό τον όρο ότι θα παρέδιδαν τους φακέλους 
με τα αποτελέσματα των πειραμάτων και ιδιαίτερα όσων αφορούσαν την ανάπτυξη 
βιολογικών και χημικών όπλων.4 

Το 1964, πραγματοποιήθηκε στη Φιλανδία διεθνές συνέδριο με σκοπό την επεξεργασία 
του «Κώδικα της Νυρεμβέργης», ώστε να θεσπισθεί ένα νέο πλαίσιο αρχών, ως προς 
τη δεοντολογία των ιατρικών πειραματισμών. Το κείμενο αυτό αποτελεί την καλούμενη 
«Διακήρυξη του Ελσίνκι», η οποία έχει έκτοτε υποστεί έξι αναθεωρήσεις και εξακολου-
θεί να αποτελεί ακόμη και σήμερα σημείο αναφοράς για το διεθνές νομικό πλαίσιο της 
ιατρικής δεοντολογίας.
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Τα κύρια σημεία της «Διακήρυξης του Ελσίνκι» είναι ότι : (α) Στην ιατρική έρευνα η 
υγεία του ανθρώπου έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα ενδιαφέροντα της επιστήμης 
ή της κοινωνίας. (β) Η εφαρμογή νέων μεθόδων στον άνθρωπο πρέπει να έχει επιστημο-
νική τεκμηρίωση και να στηρίζεται σε δεδομένα από πειραματόζωα. (γ) Το πρωτόκολλο 
των πειραματισμών πρέπει να γίνεται από επιστήμονες εγνωσμένων ικανοτήτων. (δ) Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να είναι εθελοντές και να έχουν δώσει την αβίαστη συγκατάθεσή 
τους, μετά από λεπτομερή ενημέρωση για το ερευνητικό πρόγραμμα.5

Ειδικά για την Ελλάδα, πέρα από τις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας που βασί-
ζονται στην Ιπποκρατική παράδοση, το νομικό καθεστώς της ιατρικής έρευνας για τα 
φάρμακα αποτελεί προϊόν εναρμόνισης με την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως 
αρχικά διατυπώθηκε το 1984 με νόμο που είχε τον τίτλο «Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών 
φαρμάκων και προστασία του ανθρώπου».6 Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εναρμόνισης, το 
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αναθεωρείται συνεχώς και προσαρμόζεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της βιοϊατρικής έρευνας.

Πρέπει να τονιστεί, ότι ήδη από το 1931 η Δημοκρατία της Βαϊμάρης είχε ψηφίσει 
νόμους που καθόριζαν τους όρους διενέργειας ιατρικών μελετών σε ανθρώπους. Βασικός 
άξονας αυτών των νόμων ήταν η αρχή ότι κάθε ιατρική πράξη στον άνθρωπο έπρεπε 
απαραιτήτως να στηρίζεται σε προηγηθέντα πειράματα με ζώα, όπως υπαγόρευαν οι 
διεθνείς απόψεις εκείνης της εποχής για τη δεοντολογία των ιατρικών μελετών. Παρ’ 
όλα αυτά, ούτε η σχετική νομοθεσία, ούτε και η επιστημονική δεοντολογία εμπόδισαν 
τους γιατρούς της ναζιστικής Γερμανίας να προχωρήσουν στις ακρότητες για τις οποί-
ες καταδικάστηκαν το 1947 στη Νυρεμβέργη. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κατήγοροί 
τους δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το επιστημονικό μέρος των μελετών τους, αλλά με 
το γεγονός ότι πραγματοποίησαν πειραματισμούς σε ανθρώπους, που δεν είχαν τη 
δυνατότητα ελεύθερης συναίνεσης και για τους οποίους υπήρχε η άποψη ότι «ούτως ή 
άλλως επρόκειτο να θανατωθούν».

Γενικά, η πεποίθηση ότι είναι απαραίτητο να γίνονται ιατρικές δοκιμές σε ανθρώπους 
έχει πολύ βαθιές ρίζες στην ιστορία. Όμως, εδραιώθηκε κυρίως κατά τον 19ο αι., με την 
ανάπτυξη της πειραματικής Ιατρικής, κυρίως μετά το 1865 που δημοσιεύθηκε το βιβλίο 
του Claude Bernard «Introduction à l’étude de la Μédecine Εxpérimentale». Η πρακτική 
αυτή, αφορούσε αρχικά περιορισμένο αριθμό ατόμων, που πολύ συχνά ήταν ο ίδιος ο 
ερευνητής ή κάποια μέλη της οικογένειάς του. Ειδικά για τα φάρμακα, σε κλασικά βιβλία 
όπως η «Φαρμακολογία» του Θεόδωρου Αφεντούλη, που εκδόθηκε για πρώτη φορά 
το 1875, υπάρχουν πολλά παραδείγματα με δημοσιευμένες περιγραφές δοκιμών νέων 
φαρμακευτικών ουσιών από διαφόρους μελετητές, οι οποίοι περιγράφουν λεπτομερώς 
τις δόσεις που χρησιμοποίησαν και τα συμπτώματα που είχαν.7

Στο άρθρο που ακολουθεί, καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη των ιατρικών μελετών σε 
ανθρώπους, ιδιαίτερα όσων χαρακτηρίζονται από αμφισβητούμενη δεοντολογική αρτιό-
τητα, όπως για παράδειγμα πειράματα σε φυλακισμένους ή σε τροφίμους ψυχιατρικών 
ασύλων, καθώς και πειράματα που πραγματοποιήθηκαν εν αγνοία των συμμετεχόντων. 
Η αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι πολλές βάρβαρες πρακτικές πειρα-
ματισμού προϋπήρξαν των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης σε πολλές χώρες. 
Ακόμη χειρότερα, δείχνει ότι δυστυχώς εξακολούθησαν να υπάρχουν, ακόμη και μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά την προσπάθεια επιβολής ανθρωπιστικών αξιών μέσω 
διεθνών διακηρύξεων, όπως αυτή του Ελσίνκι.
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ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (19ΟΣ ΑΙωΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ ΑΙωΝΑ)

Το 1873, ο William Mickle χορήγησε εκχύλισμα φύλλων δακτυλίτιδας σε 41 ασθενείς 
του φρενοκομείου Grove Hall του Λονδίνου. Μεταξύ των ασθενών υπήρχαν και χρόνιοι 
αλκοολικοί που έπασχαν από ψύχωση του Korsakoff. Η δακτυλίτιδα χορηγήθηκε σε 
μεγάλες δόσεις, που προκαλούσαν ισχυρή κεντρική καταστολή, αλλά και πολλές πα-
ρενέργειες από το πεπτικό και το κυκλοφορικό σύστημα, καθώς και από την όραση.8 
Επρόκειτο για νέα εμπειρική χρήση ενός φυτού που μέχρι τότε είχε καθιερωθεί ως ένα 
πολύ χρήσιμο καρδιοτονωτικό φάρμακο, που όμως έπρεπε να χορηγείται με ιδιαίτερη 
προσοχή λόγω της μεγάλης του τοξικότητας.

Το 1913, χρησιμοποιήθηκαν παιδιά του ασύλου St. Vincent’s House στη Philadelphia 
των ΗΠΑ, για τον πειραματικό ενοφθαλμισμό φυματίνης. Πολλά από αυτά τα παιδιά 
τυφλώθηκαν, από την έντονη φλεγμονώδη αντίδραση των οφθαλμών. Παρά τις καταγ-
γελίες στο κοινοβούλιο της Πολιτείας της Pennsylvania, οι υπεύθυνοι αυτής της μελέτης 
ουδέποτε υπέστησαν νομική δίωξη.9

Το 1915, ο Joseph Goldberger μελέτησε τις διατροφικές συνθήκες που οδηγούν στην 
ανάπτυξη πελλάγρας, σε 12 λευκούς έγκλειστους των φυλακών Rankin Farm, μετά από 
σχετική άδεια του κυβερνήτη του Mississippi. Στους εθελοντές είχε δοθεί η υπόσχεση της 
αποφυλάκισης. Σκοπός της έρευνας ήταν η αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας για 
την πελλάγρα. Πολλοί από τους φυλακισμένους ανέπτυξαν βαριά αβιταμίνωση, με την 
επιβολή ειδικής δίαιτας, και εμφάνισαν ληθαργικότητα, ζάλες, μυοσκελετικούς πόνους 
και φωτοευαισθησία. Μετά από αρκετά χρόνια (1935), οι επίσημες υγειονομικές αρχές 
των ΗΠΑ (U.S Public Health Office) παραδέχθηκαν ότι η ανεπάρκεια της νιασίνης είχε 
αναγνωριστεί ως αιτία της πελλάγρας σε αρκετά πρώιμη φάση, αλλά δεν ελήφθησαν 
ιδιαίτερα μέτρα δημόσιας υγείας, επειδή η νόσος αφορούσε κυρίως φτωχούς Αφροα-
μερικανούς των νοτίων πολιτειών.10

Το 1925, χωρίς καμία προηγούμενη τεκμηρίωση σε πειραματόζωα, δοκιμάστηκαν σε 
ασθενείς οι υποτιθέμενες αντιμικροβιακές ιδιότητες μίας οργανικής ένωσης ιωδίου. Το 
σκεύασμα, που ονομαζόταν Septojod, εχορηγείτο ενδοφλεβίως. Σύντομα διαπιστώθηκε 
ότι το φάρμακο αυτό προκαλούσε τύφλωση, από εκτεταμένη βλάβη του αμφιβληστρο-
ειδούς.11

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τις ποικίλες θεραπευτικές προσεγγίσεις που είχαν 
δοκιμαστεί στο παρελθόν σε εγκλείστους ψυχιατρικών ασύλων, ιδιαίτερα όταν εμφάνιζαν 
διεγερτικά συμπτώματα μανίας. Αρκετά δημοφιλής ήταν η παρατεταμένη καταστολή 
με μεγάλες δόσεις βαρβιτουρικών που δοκιμάστηκε το 1920. Μετά την απομόνωση της 
ινσουλίνης από το πάγκρεας βοοειδών, δοκιμάστηκε η πρόκληση έντονου υπογλυκαιμι-
κού κώματος (1933), με την πεποίθηση ότι οι σπασμοί θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν 
όσους πάσχουν από βαριά κατάθλιψη.

Ανάλογη επιστημονική προσέγγιση είχε και η χορήγηση φαρμάκων με σπασμο-
γόνες ιδιότητες, όπως η τετραζόλη και η πικροτοξίνη (1934), καθώς και η διενέργεια 
ηλεκτροσόκ (1938). Κατά το χρονικό διάστημα 1931–33, στο κρατικό νοσοκομείο Elgin 
του Illinois, ψυχιατρικοί ασθενείς υποβλήθηκαν σε πειραματική θεραπευτική αγωγή με 
ραδιενεργό ράδιο (266Ra).12 

Περισσότερο δραστική είχε υπάρξει η παρέμβαση του Gottlieb Burckhardt, ο οποίος 
εισήγαγε το 1888 στην Ελβετία την καλούμενη «ψυχοχειρουργική», σε μία προσπάθεια 
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να αφαιρέσει με το νυστέρι «νοσογόνα» φλοιώδη κέντρα σε έξι μανιακούς ασθενείς. Στην 
έντονη κριτική που δέχτηκε, απαντούσε με το επιχείρημα ότι μία οποιαδήποτε θεραπεία 
είναι καλύτερη από την παντελή απουσία θεραπείας («Melius anceps remedium quam 
nullum»).13 Μετά από τρεις δεκαετίες, η ψυχοχειρουργική επανήλθε στην Πορτογαλία με 
τις επεμβάσεις από τον Antonio Moniz, ο οποίος έκανε «λευκοτομή», δηλαδή διέκοπτε 
τις νευρωνικές οδούς μεταξύ μετωπιαίου φλοιού και υποθαλάμου. Οι μελέτες αυτές τον 
οδήγησαν στην ύψιστη διάκριση του βραβείου Nobel (1949). Εν τω μεταξύ την σκυτάλη 
των μετωπιαίων λοβοτομών παρέλαβαν στις ΗΠΑ ο νευρολόγος Walter Freeman και ο 
χειρουργός James Watts, οι οποίοι έκαναν περισσότερες από 40000 επεμβάσεις στο 
διάστημα (1936-50).14 Με την εισαγωγή της προμεθαζίνης (1947) και κυρίως της χλω-
ροπρομαζίνης (1950) αλλάζει η εικόνα των ψυχιατρείων. Οι ουσίες αυτές δοκιμάστηκαν 
αρχικά από τον χειρουργό Henri Laborit to 1951, ως ισχυρά κατασταλτικά σε διεγερτικούς 
πολυτραυματίες Γάλλους στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ινδοκίνα.15

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κατά τη δεκαετία του ’30, όταν η θεραπεία της σύφιλης δεν ήταν ακόμη εφικτή, σε μία 
ομάδα ασθενών ανδρών στην κωμόπολη Tuskegee της πολιτείας της Alabama άρχισαν 
να χορηγούνται διάφορα πειραματικά φάρμακα. Επρόκειτο για φτωχούς μαύρους αγρό-
τες, που είχαν δεχτεί να συμμετάσχουν στις δοκιμές με την ελπίδα ότι θα θεραπευτούν. 
Τα αρχικά πειραματικά πρωτόκολλα διακόπηκαν αρκετά σύντομα, λόγω οικονομικών 
δυσχερειών. Ωστόσο, το ερευνητικό πρόγραμμα συνεχίστηκε, με απλή παρακολούθη-
ση των ασθενών για την κατανόηση της φυσικής εξέλιξης της νόσου. Παρά την αρχική 
επιστημονική θεμελίωση αυτού του στόχου, το «Πρόγραμμα Tuskegee» αμαυρώθηκε 
από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν υποβλήθηκαν τελικώς ποτέ σε φαρμακευτική 
αγωγή. Ενώ υποβάλλονταν σε συχνούς εργαστηριακούς ελέγχους με το πρόσχημα 
της ιατρικής φροντίδας, ουδέποτε έλαβαν κανονική θεραπεία με πενικιλλίνη (που είχε 
εισαχθεί στην κλινική πράξη ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’40) ή με κάποια από 
τις φαρμακευτικές ουσίες που αναπτύχθηκαν αργότερα. Το «Πρόγραμμα Tuskegee» 
διακόπηκε οριστικά το 1972. Από τους αρχικούς 399 ασθενείς, το 1972 είχαν επιβιώσει 
οι 74. Από τη νόσο και τις επιπλοκές της είχαν πεθάνει 128. Σε 28 περιπτώσεις η νόσος 
είχε μεταδοθεί στις συζύγους, ενώ 19 παιδιά εμφάνισαν συγγενή σύφιλη. Η συγκεκριμένη 
μελέτη είναι διαβόητη, επειδή ακριβώς υπήρξε συστηματική παραπλάνηση των ασθε-
νών, προκειμένου να συνεχιστεί η παρακολούθησή τους, για «επιστημονικούς λόγους». 
Αποτελεί, δηλαδή, κατάφωρη παραβίαση των αρχών της Διακήρυξης του Ελσίνκι.16

Το 1918, με αφορμή τη χρήση χημικών όπλων από τους Γερμανούς κατά τον 1ο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, ο πρόεδρος Wilson ίδρυσε στον αμερικανικό στρατό ειδική υπηρεσία 
για την ανάπτυξη ανάλογης τεχνογνωσίας (Chemical Warfare Service). Στα πλαίσια αυτών 
των δραστηριοτήτων, έγιναν επί σειρά ετών δοκιμές με τα τοξικά αέρια υπερίτης και 
λεβισίτης, που είχαν ως στόχο την τελειοποίηση των προστατευτικών μέσων για τους 
στρατιώτες. Στις δοκιμές αυτές, έλαβαν μέρος περίπου 4000 άτομα. Οι αρμόδιες αρχές 
ουδέποτε παραδέχθηκαν ότι κάποιοι ατυχείς χειρισμοί σε αυτές τις δοκιμές μπορεί να 
προξένησαν βλάβες στους συμμετέχοντες στρατιώτες. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέ-
ρωση των στρατιωτών ήταν προφανώς ελλιπής, όπως προκύπτει από την μαρτυρία του 
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17χρονου Nathan Schnurman, ο οποίος δήλωσε το 1944 ότι συμμετείχε εθελοντικά «στις 
δοκιμές των νέων θερινών στολών και των προστατευτικών προσωπίδων του στρατού».4,17

Η πειραματική χρήση ραδιενεργού ακτινοβολίας στις ΗΠΑ είχε πάρει πραγματικά 
διαστάσεις επιδημίας, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Από το 1942 μέχρι το 
1974, υπολογίζεται ότι έγιναν πειράματα με ραδιοϊσότοπα σε χιλιάδες ανθρώπους, τα 
οποία χρηματοδοτούνταν από κρατικούς φορείς. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μελέτες 
αυτές αφορούσαν άτομα για τα οποία δεν υπήρχαν οι αντικειμενικές συνθήκες για να 
δώσουν τη συγκατάθεσή τους.18

Εντύπωση προκαλεί μία πειραματική μελέτη του 1953, κατά την οποία ραδιενεργό 
ιώδιο-131 (131Ι) δινόταν σε πρόωρα και σε τελειόμηνα νεογνά, με στόχο την ανίχνευση τυχόν 
διαφορών ως προς τη συγκέντρωση του ραδιοϊσοτόπου στον θυρεοειδή τους αδένα.4 

Στη δεκαετία του ’40, περίπου 800 άπορες έγκυες γυναίκες που νοσηλεύονταν στη 
μαιευτική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Vanderbilt, έλαβαν per os μικρές 
δόσεις ραδιενεργού σιδήρου, με σκοπό να υπολογιστούν οι απαιτήσεις του οργανισμού 
σε σίδηρο κατά τη διάρκεια της κύησης. Υπάρχουν ακόμη νομικές εκκρεμότητες με 
αυτή τη μελέτη, καθώς φαίνεται ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν εμφάνισαν αργότερα 
στη ζωή τους υψηλή συχνότητα νεοπλασμάτων. Την ίδια εποχή, στα Πανεπιστήμια του 
San Francisco και του Chicago, καθώς και στο κρατικό Ερευνητικό Εργαστήριο του Oak 
Ridge, συνολικά 18 ετοιμοθάνατοι ασθενείς έλαβαν ενέσεις πλουτονίου, με σκοπό να 
καταγραφεί η κατανομή του ραδιοϊσοτόπου μέσα στον οργανισμό.18

Ερευνητές του MIT (Massachusetts Institute of Technology) προγραμμάτισαν μία 
μελέτη κατά τη δεκαετία του ’50, στο σχολείο Fernald, οι μαθητές του οποίου είχαν 
ελαφρά νοητική υστέρηση. Όσοι μαθητές συμμετείχαν στην «επιστημονική ομάδα» 
έτρωγαν για πρωινό δημητριακά που περιείχαν ραδιενεργό ασβέστιο και ραδιενεργό 
σίδηρο, με αντάλλαγμα κάποια προνόμια, όπως δεύτερο ποτήρι γάλα, εισιτήρια για 
αγώνες baseball και εκδρομές για θαλάσσια μπάνια.18

Σε μία μακροχρόνια μελέτη του Πανεπιστημίου του Cincinnati, η οποία τελείωσε το 
1971, περίπου 90 άποροι καρκινοπαθείς στα τελικά στάδια της νόσου υποβλήθηκαν σε 
μεγάλες δόσεις μη εστιασμένης ραδιενεργού ακτινοβολίας. Η έκθεση ολόκληρου του 
οργανισμού σε μεγάλες δόσεις ραδιενέργειας είχε εγκαταλειφθεί ως αντικαρκινική 
θεραπεία ήδη από τη δεκαετία του ’60. Η υπόθεση αυτή έφτασε στα δικαστήρια, όπου 
μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε ότι ορισμένοι ασθενείς πέθαναν σε διάστημα λίγων 
ωρών, ενώ δεν τους χορηγήθηκε ποτέ παρηγορητική αγωγή με αναλγητικά ή αντιεμετικά 
φάρμακα, επειδή οι ερευνητές δεν ήθελαν να επηρεαστεί η πορεία της μελέτης από 
άλλους παράγοντες.18 

Παρόμοιες μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι έγιναν επίσης στο Αντικαρκινικό Κέντρο 
M.D. Anderson του Πανεπιστημίου του Texas, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Baylor του Texas, στο Ινστιτούτο Memorial Sloan-Kettering για την έρευνα του καρκίνου 
στη Νέα Υόρκη, καθώς και στο Νοσοκομείο των απομάχων του Πολεμικού Ναυτικού στη 
Bethesda της πολιτείας Maryland.4

Κατά την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στρατιωτικοί γιατροί των ΗΠΑ μελε-
τούσαν πιθανές ανθελονοσιακές θεραπείες, προκαλώντας ελονοσία σε κρατούμενους 
των φυλακών του Chicago. Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι οι κρατούμενοι θα προ-
σφέρουν εθνική υπηρεσία, υποστηρίζοντας την προσπάθεια των Αμερικανών στρατιωτών 
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να αντεπεξέλθουν στις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης της Άπω Ανατολής, όπου ενδημεί 
η ελονοσία. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατά 
τη «Δίκη των Γιατρών» στη Νυρεμβέργη.19

Παρόμοια πειράματα έγιναν το διάστημα 1944-46 από τον Alf Alving, καθηγητή του 
Πανεπιστημίου του Chicago. Με τη μετάγγιση αίματος νοσούντων, μετέδωσε την ελο-
νοσία σε ψυχωτικούς ασθενείς του Κρατικού Νοσοκομείου του Illinois, προκειμένου να 
δοκιμάσει διάφορες μορφές φαρμακευτικής αγωγής.9,19

Το διάστημα 1946-48, Αμερικανοί επιστήμονες πραγματοποίησαν απόρρητες πειρα-
ματικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα της πενικιλλίνης στη θεραπεία της σύφιλης. 
Για τους σκοπούς της μελέτης, είχαν προηγουμένως επιμολύνει με ωχρά σπειροχαίτη 
τροφίμους φυλακών και ψυχιατρικών ασύλων στη Γουατεμάλα.19 Στον απόηχο της «Δί-
κης των Γιατρών» στη Νυρεμβέργη, η μελέτη αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στις 
επίσημες κρατικές αρχές των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και του Λευκού Οίκου. Έτσι, πα-
ρέμεινε τελικώς αρχειοθετημένη και δεν δημοσιεύθηκε ποτέ σε επιστημονικό περιοδικό.

Ο Edward Cohn, καθηγητής Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Harvard, έκανε σε κρα-
τουμένους των φυλακών της Μασαχουσέτης πειραματικές μεταγγίσεις ερυθρών αιμο-
σφαιρίων αγελάδας. Οι μελέτες αυτές έγιναν υπό την αιγίδα του Πολεμικού Ναυτικού 
των ΗΠΑ, μεσούντος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.9

Το 1942, άρχισε να εφαρμόζεται το καλούμενο «Manhattan Project», που ήταν η 
συντονισμένη προσπάθεια των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και του Καναδά να ανα-
πτύξουν πυρηνικά όπλα. Στα πλαίσια αυτά, διεξήχθησαν πολλές πειραματικές μελέτες 
σε στρατιώτες και σε απλούς πολίτες, χωρίς να είναι πάντοτε σαφές εάν είχε εξασφα-
λιστεί η συναίνεση των συμμετεχόντων και μάλιστα μετά από επαρκή ενημέρωση. Για 
παράδειγμα, στις εγκαταστάσεις Oak Ridge, δυτικά της πόλης Knoxville της Πολιτείας 
Tennessee, πλουτώνιο χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σε στρατιώτες, ενώ η ίδια μελέτη 
επαναλήφθηκε με ασθενείς του Νοσοκομείου Strong Memorial από ερευνητές του 
Πανεπιστημίου Rochester της Νέας Υόρκης, καθώς και σε ασθενείς του Νοσοκομείου 
Billings από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σικάγου.4

Σχετική ήταν και η καλούμενη «Μελέτη του Newburgh» της Νέας Υόρκης, η οποία 
άρχισε με αφορμή τη διερεύνηση της επίδρασης του φθορίου στον ανθρώπινο οργανι-
σμό. Στα πλαίσια του Manhattan Project, είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις για τους πιθανούς 
κινδύνους από τη χρήση εξαφθοριούχου ουρανίου, με την έννοια ότι δεν ήταν επαρκώς 
γνωστοί οι κίνδυνοι από τους ατμούς υδροφθορίου που απελευθερώνονται από αυτήν 
την ένωση. Η μελέτη είχε συνολική διάρκεια δέκα ετών (1945-55) και συνδυάστηκε με 
τη φθορίωση του πόσιμου νερού στην περιοχή Newburgh. Βιοχημικά δείγματα από κα-
τοίκους της περιοχής αναλύονταν στο Νοσοκομείο Strong Memorial από ερευνητές του 
Πανεπιστημίου Rochester.20 Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μυστική μελέτη, που έγινε εν 
αγνοία των κατοίκων της περιοχής του Newburgh, βοήθησε αργότερα στην τεκμηρίωση 
της ευεργετικής επίδρασης χαμηλών συγκεντρώσεων φθορίου στο πόσιμο νερό για την 
πρόληψη της τερηδόνας.

Γενικώς τη δεκαετία 1945-55 καταγράφεται μία έντονη δραστηριότητα, για τη διε-
ρεύνηση της επίδρασης διαφόρων ραδιοϊσοτόπων στον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι, 
χρησιμοποιούνται γυναίκες και άντρες εθελοντές για τη μελέτη ραδιοϊσοτόπων αρσενικού 
(76As), ουρανίου (234U, 235U) και πλουτωνίου (239P). Σε απόρρητο έγγραφο που εκδόθηκε 
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τον Ιανουάριο του 1947, ο στρατιωτικός E. Kirkpatrick της Αμερικανικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας αναφέρει τα εξής: «Ορισμένα ραδιοϊσότοπα παρασκευάσθηκαν 
σε ενέσιμη μορφή, ώστε να χορηγηθούν ενδοφλεβίως σε κάποια άτομα, ως συνέπεια 
σχετικών συμβολαίων συνεργασίας», και παρακάτω: «Οι σχετικές μελέτες δεν πρέπει να 
ανακοινωθούν, επειδή ενδέχεται να δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις στην κοινή 
γνώμη, ή ακόμη και έρεισμα για σχετικές μηνύσεις». Οι φράσεις αυτές αποδεικνύουν ότι 
οι αρχές ήταν ενήμερες για τους κινδύνους που είχαν αυτές οι μελέτες για το ιατρικό 
προσωπικό και κυρίως για όσους έπαιρναν τα ραδιοϊσότοπα.21 

Στα πλαίσια ορισμένων μελετών για την επίδραση του ισχυρού ψύχους στην ομοιο-
στασία του ανθρώπινου οργανισμού, υγιείς Εσκιμώοι και Ινδιάνοι της φυλής Athapasca 
της Αλάσκας έλαβαν στο διάστημα 1955-57 επαναλαμβανόμενες δόσεις ραδιενεργού 
ιωδίου (131J). Σκοπός της μελέτης ήταν η παρακολούθηση της πρόσληψης του ραδιοϊ-
σοτόπου από τον θυρεοειδή αδένα και της εν γένει κατανομής του στον οργανισμό. Εξ 
αιτίας γλωσσικών δυσκολιών, οι συμμετέχοντες δεν ήταν δυνατόν να λάβουν επαρκείς 
εξηγήσεις για αυτές τις δοκιμασίες, προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.4

Το διάστημα 1947-53, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Central Intelligence Agency, 
CIA) και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πραγματοποίησαν πολλά πειράματα για την 
ανάπτυξη «ορών αληθείας». Διάφορες ουσίες δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά, όπως η 
μεσκαλίνη, η πεντοθάλη και η σκοπολαμίνη. Όλες αυτές οι ουσίες προκαλούν θόλωση 
της διανοίας, η οποία οδηγεί τους ανακρινόμενους στην αβίαστη σχεδόν αποκάλυψη 
μυστικών.22,23

Το περίφημο πρόγραμμα MKULTRA, που ξεκίνησε το 1953, αφορούσε μεταξύ των 
άλλων τη διερεύνηση της χρήσης LSD ως πιθανού «ορού αληθείας». Σχετικά πειράματα 
έγιναν σε πολλά άτομα, προερχόμενα τόσο από στρατιωτικούς κύκλους όσο και από 
την ευρύτερη κοινωνία. Όπως αποδείχτηκε, όχι μόνον δεν είχε ζητηθεί η συναίνεση των 
συμμετεχόντων, αλλά η χορήγηση του LSD γινόταν εν αγνοία τους, με την προσθήκη σε 
ποτά ή τρόφιμα. Για την ψευδαισθησιογόνο δράση αυτής της ουσίας, αρκεί όπως είναι 
γνωστό η per os λήψη λίγων μικρογραμμαρίων. Το διάστημα 1953-74, με τις εντολές 
του επικεφαλής της CIA Allen Dulles, το LSD δοκιμάζεται σε φυλακισμένους καθώς και 
σε ανυποψίαστους πελάτες οίκων ανοχής, οι οποίοι παρακολουθούνται μέσα από ημι-
διαπερατούς καθρέφτες. Το 1953, ο στρατιωτικός ιατρός Frank Olson, μικροβιολόγος 
ερευνητής στον ευαίσθητο τομέα του βιολογικού πολέμου, σκοτώθηκε πηδώντας από 
τον δέκατο όροφο ενός ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης. Ο θάνατος του αποδόθηκε στην 
αρχή σε αυτοκτονία, αλλά η εκδοχή αυτή αμφισβητήθηκε από την οικογένειά του, η 
οποία κινήθηκε δικαστικά κατά παντός υπευθύνου. Το 1975, κατόπιν μακράς ανακριτικής 
έρευνας, αποδείχθηκε ότι ο Olson είχε αναπτύξει οξεία ψυχωτική αντίδραση επειδή του 
είχε δοθεί LSD, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, στα πλαίσια του προγράμματος MKULTRA. 
Έτσι, το πρόγραμμα MKULTRA τελείωσε άδοξα και το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου 
του καταστράφηκε.24

Στο μεταξύ, το χρονικό διάστημα 1957-64, οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν ορισμένα 
ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου McGill, με υπεύθυνο τον Ewen Cameron, 
διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Royal Victoria Hospital του Montreal. Ο Cameron 
εργάστηκε επί πολλά χρόνια στο Allan Memorial Institute, με κύριο ερευνητικό άξονα 
τη «θεωρία του shock», σύμφωνα με την οποία, ισχυρές στρεσογόνες διεργασίες θα 
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μπορούσαν να αποκαθάρουν την ψυχική σφαίρα του ανθρώπου και να επιτρέψουν την 
επαναδραστηριοποίηση του εγκεφάλου μέσα σε ένα επιθυμητό λειτουργικό πλαίσιο. 
Οι ψυχιατρικοί ασθενείς υποβάλλονταν σε διάφορες δοκιμασίες, όπως η καθημερινή 
χρήση ψευδαισθησιογόνων φαρμάκων, το ηλεκτροσόκ και η παρατεταμένη αισθητηρια-
κή αποστέρηση μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Οι καταστάσεις αυτές 
αποδιοργάνωναν τις ψυχικές λειτουργίες και κυρίως τη μνήμη. Κατά τον Cameron, η 
έκθεση σε ηχογραφημένες επαναλαμβανόμενες φράσεις θα δημιουργούσαν ένα νέο 
υγιέστερο πλαίσιο λειτουργίας του εγκεφάλου. Στην πραγματικότητα, απλώς επιδεινώ-
θηκε η κατάσταση πολλών από αυτούς τους ασθενείς. Μεταξύ των άλλων φαρμάκων, 
σημαντική θέση αποδιδόταν στο LSD, επειδή υπήρχε η άποψη ότι ασκεί ισχυρή «ψυχο-
λυτική» δράση, απαραίτητη στην «υγιή επαναδόμηση» των νευρωνικών κυκλωμάτων.4 Στο 
διάστημα 1955-60, αρκετές κλινικές μελέτες έγιναν στο Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας 
Ορλεάνης, με τη χορήγηση LSD και άλλων ψυχοδραστικών φαρμάκων σε ψυχιατρικούς 
ασθενείς. Η κατάσταση αυτών των ασθενών δεν επέτρεπε την ενημέρωσή τους και την 
υπογραφή πιστοποιητικών συναίνεσης.25

Το 1953, χρησιμοποιήθηκε η φυσική τοξίνη κανθαριδίνη, σε 41 παιδιά. Σκοπός της 
μελέτης ήταν να εφαρμοστεί κανθαριδίνη τοπικά στο δέρμα της κοιλιάς, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα του ερεθισμού.4

To 1956, το περιοδικό British Μedical Journal κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μία μελέτη 
του Ινστιτούτου Sloan Kettering, η οποία δεν έχει προηγούμενο από επιστημονική και 
δεοντολογική άποψη. Τρόφιμοι των φυλακών του Ohio δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε 
πειραματικές μελέτες που περιλάμβαναν υποδόριες ενέσεις ζώντων καρκινικών κυτ-
τάρων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή η ανάπτυξη όγκων στους λήπτες. 
Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, οι εθελοντές θα υποβάλλονταν σε βιοψίες, ανάλογα με 
τις ανάγκες του αρχικού σχεδιασμού. Οι εθελοντές ήταν συνολικά 14, εκ των οποίων 
4 θανατοποινίτες, 4 ισοβίτες και 6 με ποινές παροδικής φυλάκισης (εγκλήματα του 
ποινικού κώδικα, όπως ληστείες, παραχαράξεις κ.ά.). Ως κίνητρο για τη συμμετοχή 
τους στη μελέτη ανέφεραν την επιθυμία τους «να προσφέρουν στην επιστήμη και την 
ανθρωπότητα».26 Δεν υπάρχουν στη διαθέσιμη βιβλιογραφία δημοσιευμένες εργασίες, 
που να αναφέρονται στην έκβαση αυτών των πειραμάτων.

Το 1962, στο παιδιατρικό κέντρο Laurel της πολιτείας Maryland, η πειραματική χρήση 
νέων αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση της ακμής προκάλεσε σοβαρή ηπατοπάθεια σε 
ποσοστό περίπου 50% των συμμετεχόντων εφήβων.

Επίσης, πολλοί κληρωτοί που υπηρετούσαν τη θητεία τους στον στρατό ξηράς και 
στο πολεμικό ναυτικό εκτέθηκαν σε φυσικές τοξίνες και άλλες δηλητηριώδεις ουσίες, 
με σκοπό την καταγραφή και την αντιμετώπιση των κινδύνων μιας πιθανής επίθεσης με 
χημικά όπλα. Αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών ήταν η εμφάνιση αρκετών προβλημάτων 
υγείας και η μετέπειτα ταλαιπωρία δεκάδων ανθρώπων επί σειρά ετών.4

Στο χρονικό διάστημα 1963-66, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Saul 
Krugman απέσπασε την συγκατάθεση γονέων για διενέργεια πειραματικών εμβολιασμών 
σε παιδιά με νοητική υστέρηση. Ως αντάλλαγμα, τους προσέφερε δωρεάν εγγραφές στο 
ειδικό σχολείο Willowbrook του Staten Island της Νέας Υόρκης που ειδικευόταν στην 
εκπαίδευση παιδιών με χαμηλή νοημοσύνη. Αργότερα, αποδείχθηκε ότι τα παιδιά αυτά 
συμμετείχαν σε πειραματικές επιμολύνσεις με τον ιό της ηπατίτιδας Β, για την μελέτη 
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της εξέλιξης της νόσου και για την ανάπτυξη ειδικού εμβολίου. Οι επιμολύνσεις γίνονταν 
με τη χρήση κοπράνων από ήδη νοσούντα παιδιά.27

Από το 1962 μέχρι το 1980, καταγράφονται στις ΗΠΑ πολλές δοκιμές νέων φαρμα-
κευτικών ουσιών σε εγκλείστους φυλακών, με συνηθέστερο κίνητρο μία μικρή χρηματική 
αποζημίωση. Το γεγονός αυτό αποτελεί συνέπεια της σχετικής νομοθεσίας της FDA 
(Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων), σύμφωνα με την οποία οι κλινικές μελέτες Φάσης Ι 
πρέπει να γίνονται σε υγιείς εθελοντές, προκειμένου να καταγραφούν οι φαρμακοκινητι-
κές ιδιότητες και οι τυχόν παρενέργειες ενός νέου φαρμάκου. Έχουν αναφερθεί αρκετά 
παραδείγματα πειραματικής μόλυνσης κρατουμένων με παθογόνα αίτια, προκειμένου 
να δοκιμαστούν κατόπιν ορισμένες νέες θεραπείες (ηπατίτιδα, σύφιλη, αμοιβαδική 
δυσεντερία, ελονοσία κ.ά.).4

Από το 1963 μέχρι το 1971, ο ενδοκρινολόγος Carl Heller χρησιμοποίησε 67 τροφίμους 
των φυλακών της πολιτείας του Oregon για μελέτες που αφορούσαν την επίδραση των 
στεροειδών ορμονών στη λειτουργία των όρχεων. Μία από τις πειραματικές μεθόδους 
αφορούσε την ενσωμάτωση ραδιενεργού θυμιδίνης στους όρχεις. Οι φυλακισμένοι 
ελάμβαναν 5 δολάρια τον μήνα για τη συμμετοχή τους και 25 δολάρια επιπλέον για να 
υποβληθούν σε βιοψία των όρχεων. Άλλα 100 δολάρια ελάμβαναν στο τέλος της μελέτης, 
εφόσον δέχονταν να υποβληθούν σε στείρωση με περίδεση των σπερματικών τόνων.28

Το 1966, η εταιρεία χημικών Dow συνεργάστηκε με τον διακεκριμένο δερματολόγο 
Albert Kligman, προκειμένου να μελετήσει την επίδραση των διοξινών στο ανθρώπινο 
δέρμα. Οι δοκιμές έγιναν σε 70 τροφίμους των φυλακών Holmesburg της Philadelphia 
της πολιτείας Pennsylvania. Λέγεται ότι ο Kligman είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα ότι 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει φυλακισμένους για τις μελέτες του. Σε μία συνέντευξή 
του, είχε δηλώσει: «Αισθάνομαι για πρώτη φορά σαν να είμαι ένας αγρότης μπροστά σε 
απέραντες γόνιμες εκτάσεις. Εγώ έχω μπροστά μου απέραντες επιφάνειες ανθρωπίνου 
δέρματος».4 Από τα πειράματα αυτά, προέκυψαν δεδομένα για τα δοσολογικά όρια 
ασφαλείας, πέρα των οποίων η έκθεση σε διοξίνες προκαλεί τοξική ακμή, με μόνιμες 
δερματικές αλλοιώσεις στο πρόσωπο.29 

Τα έτη 1967-68, έγιναν πειράματα στις κρατικές φυλακές της Καλιφόρνιας, με τη 
χρήση σουκινυλοχολίνης. Η ουσία αυτή είναι μυοχαλαρωτική και έχει πολύ σύντομη 
διάρκεια δράσης. Ωστόσο, σε ορισμένα άτομα μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, 
με συνέπεια την πρόκληση παρατεταμένης άπνοιας που μπορεί να οδηγήσει στο μοιραίο 
εάν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως. Από τους 64 φυλακισμένους, οι 5 δεν δέχτηκαν να 
συμμετάσχουν σε αυτές τις δοκιμές. Παρ’όλα αυτά, η Διεύθυνση των Φυλακών έδωσε 
άδεια να χρησιμοποιηθούν όλοι οι κρατούμενοι, ακόμη και παρά τη θέλησή τους.4

Το 1979 αναθεωρήθηκε στις ΗΠΑ το πλαίσιο της δεοντολογίας των ιατρικών πειρα-
ματισμών, με ένα κείμενο που έγινε γνωστό ως «Belmont Report» και είχε ως γνώμονα 
την τριάδα: όφελος, σεβασμός και αντιμετώπιση των συμμετεχόντων χωρίς διακρίσεις. 
Προς επίρρωση του πνεύματος των νέων βιο-ηθικών αρχών, η FDA θέσπισε τη «συ-
γκατάθεση μετά από ενημέρωση» («informed consent»), που υπογράφεται από τους 
ασθενείς και διασφαλίζει την εθελοντική συμμετοχή τους, καθώς και τη δυνατότητά τους 
να εγκαταλείψουν τη μελέτη οποτεδήποτε το θελήσουν. Το νέο δεοντολογικό πλαίσιο 
του Belmont Report υιοθετήθηκε αργότερα από τον WHO (1991), με την προσθήκη της 
Ιπποκρατικής αρχής «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» («non-malfeasance»). Έτσι διαμορφώθηκε 
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η τετράδα: όφελος, σεβασμός, αντιμετώπιση των συμμετεχόντων χωρίς διακρίσεις και 
αποφυγή της πρόκλησης βλάβης.

Σημαντική ήταν η απόφαση της FDA να απαγορεύσει το 1980 τη συμμετοχή εγκλείστων 
στη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών Φάσης Ι. Τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα έπρεπε στο 
εξής να δοκιμάζονται μόνον εκτός φυλακών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απουσία 
κάθε είδους καταναγκασμού.

Το 1981 διαγιγνώσκεται και περιγράφεται για πρώτη φορά το σύνδρομο AIDS μεταξύ 
ομοφυλοφίλων στις πόλεις New York, Los Angeles και San Francisco. Το γεγονός αυτό 
αποτέλεσε το έναυσμα για διάφορες εικασίες που συσχέτιζαν την νέα νόσο με έναν 
εκτεταμένο εμβολιασμό για τον ιό της ηπατίτιδας Β, που είχε προηγηθεί πριν από λίγα 
χρόνια. Κατά τη φάση ανάπτυξης του εμβολίου, είχε καταβληθεί προσπάθεια να συμ-
μετάσχουν ως εθελοντές κυρίως ομοφυλόφιλοι με έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. 
Η επιλογή αυτή βασιζόταν στην πεποίθηση ότι τα συγκεκριμένα άτομα αποτελούσαν 
ομάδα υψηλού κινδύνου για πιθανή μόλυνση από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Ωστόσο, ου-
δέποτε αποδείχτηκε ότι πράγματι η αρχική μετάδοση του HIV στον άνθρωπο οφείλεται 
στη διαδικασία παρασκευής του εμβολίου για την ηπατίτιδα Β, παρά την λογικοφανή 
ερμηνεία ότι η καλλιέργεια του ιού της ηπατίτιδας μπορεί να είχε γίνει σε νεφρικό πα-
ρέγχυμα από πιθήκους που ήταν ήδη μολυσμένοι με τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.

Το 1987, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι παρά τις διε-
θνείς συμβάσεις εξακολουθούσε να χρηματοδοτεί περισσότερα από 100 ερευνητικά 
προγράμματα για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Στα όπλα αυτά περιλαμβάνονταν 
φυσικές τοξίνες και γενετικά τροποποιημένοι ιοί, για τους οποίους ήταν αδύνατος ο 
προληπτικός εμβολιασμός. Στον περίφημο «Κεραυνό της Ερήμου», δηλαδή στον πρώτο 
πόλεμο εναντίον του Ιράκ το 1992, εμφανίστηκε το καλούμενο «σύνδρομο του κόλπου», 
με νευρολογικά κυρίως συμπτώματα βραδείας εξέλιξης. Το 1994, ο Dr. Garth Nicolson 
του MD Anderson Cancer Center στο Houston του Texas ανακοίνωσε ότι αρκετοί πα-
λαίμαχοι αυτού του πολέμου είχαν πιθανώς μολυνθεί από ένα τροποποιημένο στέλεχος 
μυκοπλάσματος. Επίσης ισχυρίστηκε ότι πολλά από τα μη συμβατικά όπλα που χρησιμο-
ποιήθηκαν στο Ιράκ, όπως τοξικές χημικές ουσίες, ιονίζουσα ακτινοβολία και παθογόνα 
μικρόβια, είχαν κατασκευαστεί στο Houston του Texas και στο Boca Raton της Florida 
και είχαν δοκιμαστεί σε τροφίμους των φυλακών του Texas.

Ο γερουσιαστής John D. Rockefeller ανακοινώσε επισήμως ότι τα τελευταία 50 χρόνια 
χιλιάδες στρατεύσιμοι έχουν εκτεθεί σε δοκιμές με διάφορα τέτοια μη συμβατικά όπλα. 
Ειδικά για τα θύματα του «συνδρόμου του κόλπου», φαίνεται ότι με την πάροδο του 
χρόνου έχουν αποκλειστεί ως αίτια ορισμένοι βιολογικοί παράγοντες, που είχαν θεωρηθεί 
ως ύποπτοι (π.χ. ο μαζικός εμβολιασμός των στρατιωτών κατά του άνθρακα, ή η μόλυνση 
με μικρόβια βιολογικού πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου, κοκ). Ως πιθανότερα 
αίτια αναφέρονται σήμερα οι μεγάλες δόσεις ισχυρών οργανοφωσφορικών χημικών 
όπλων ή πυριδοστιγμίνης που είναι το αντίδοτο αυτών των χημικών όπλων. Επίσης έχει 
αναφερθεί και ο πιθανός ρόλος του απεμπλουτισμένου ουρανίου, που αποτελεί υλικό 
ενίσχυσης των βλημάτων μεγάλου βεληνεκούς.30 Μόλις το 1996, το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι πράγματι στον πόλεμο του κόλπου οι Αμερικανοί 
στρατιώτες είχαν εκτεθεί σε πολλές και διάφορες χημικές ουσίες. Η τελευταία επίσημη 
αναφορά στο θέμα αυτό έγινε το 2008 από την Αμερικανική Γερουσία, σύμφωνα με την 
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οποία το «σύνδρομο του κόλπου» πρέπει να θεωρείται ως μία ξεχωριστή νοσολογική 
οντότητα. Αναγνωρίστηκε επίσης η αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης των αιτίων 
που την προκαλούν.

Το 1990, περίπου 1500 βρέφη σε δημόσια νοσοκομεία του Los Angeles έλαβαν ένα 
νέο εμβόλιο για την ιλαρά, χωρίς να έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από την FDA. Το αμε-
ρικανικό κέντρο για τον έλεγχο των λοιμώξεων (CDC) παραδέχτηκε αργότερα ότι ουδέ-
ποτε έγινε ενημέρωση των γονέων για την πειραματική φύση αυτού του εμβολιασμού.

Το 1998, καταργήθηκε από την υπηρεσία Veterans Administration το ερευνητικό τμήμα 
του West Los Angeles Medical Center, επειδή υπήρξαν καταγγελίες για πειραματικές 
μελέτες χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών.

Το 2000, η Εταιρεία Lockheed Martin χρηματοδότησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα 
του Πανεπιστημίου Loma Linda στην Καλιφόρνια, για την ασφάλεια του υπερχλωρικού 
οξέος που περιέχεται στα καύσιμα των πυραύλων. Σε περίπου 100 Καλιφορνέζους είχε 
προσφερθεί αμοιβή 1000 δολαρίων, προκειμένου να λαμβάνουν καθημερινά μία δόση 
υπερχλωρικού οξέος για διάστημα έξι μηνών. Το μέγεθος της δόσης ξεπερνούσε κατά 
80 φορές το μέγιστο επιτρεπτό όριο ημερήσιας έκθεσης σε υπερχλωρικό οξύ, όπως είχε 
επισήμως καθοριστεί από την πολιτεία της Καλιφόρνιας. Σημειωτέον ότι το υπερχλωρικό 
οξύ είναι γνωστό για τις τοξικές επιδράσεις του στον θυρεοειδή αδένα και στον αναπτυσ-
σόμενο ανθρώπινο οργανισμό, ενώ πιθανολογείται ότι διαθέτει καρκινογόνες ιδιότητες.4

Μετά από μία δημοσιογραφική έρευνα του BBC, αποκαλύφθηκε ότι η Υπηρεσία 
Παιδικής Μέριμνας της Νέας Υόρκης (Administration for Children’s Services, ACS) είχε 
επιτρέψει τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για νέα φάρμακα κατά του AIDS σε οροθετικά 
παιδιά που φιλοξενούνταν από ανάδοχες οικογένειες. Η ACS παραδέχτηκε ότι έγιναν 
αυτές οι κλινικές δοκιμές κυρίως κατά τη δεκαετία 1988-98, ενώ σε μερικά παιδιά οι 
μελέτες συνεχίστηκαν μέχρι και το 2001. Ωστόσο, αντέτεινε ότι είχε λάβει την αναγκαία 
συναίνεση των γονέων ή των κηδεμόνων, και ότι τα παιδιά συμμετείχαν υπό συνεχή πα-
ρακολούθηση και μόνον όταν ικανοποιούνταν οι επιστημονικές προϋποθέσεις σύμφωνα 
με τις τρέχουσες ιατρικές γνώσεις εκείνης της εποχής.31

Το 2000, μία Φαρμακευτική Εταιρεία από την Pennsylvania έκανε ορισμένες μελέτες 
σε νήπια χωρών της Λατινικής Αμερικής που έπασχαν από βαριά αναπνευστική νόσο, με 
τη χρήση εικονικού φαρμάκου αναφοράς (placebo). Το γεγονός αυτό ξεσήκωσε θύελλα 
διαμαρτυριών32, επειδή στις ΗΠΑ δεν επιτρέπονταν μελέτες με εικονικό φάρμακο όταν 
επρόκειτο για σοβαρές παθήσεις, δηλαδή όταν κινδύνευε η υγεία όσων ασθενών πα-
ρέμεναν χωρίς ουσιαστική θεραπευτική αγωγή. Άλλωστε, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
η Παγκόσμια Ένωση Ιατρών (WMA) είχε μόλις αναθεωρήσει την αρχική Διακήρυξη του 
Ελσίνκι, με τη διευκρίνιση: «Κάθε νέα πειραματική θεραπεία οφείλει να συγκρίνεται με 
την ήδη αποδεκτή τρέχουσα θεραπεία και σε καμία περίπτωση οι ασθενείς δεν πρέπει 
να παραμένουν άνευ θεραπευτικής αγωγής».33

Το 2002, η FDA απαγόρευσε τις κλινικές δοκιμές σε υγιή παιδιά, όπως για παράδειγμα 
τις μελέτες φαρμακοκινητικής, επειδή αντέβαιναν στα καλώς εννοούμενα συμφέροντα 
των ίδιων των παιδιών. Ωστόσο, προκειμένου για τις παιδιατρικές ασθένειες, η FDA 
αναγνώρισε την ανάγκη ανάπτυξης περισσοτέρων και καλύτερα μελετημένων φαρμά-
κων. Για τον σκοπό αυτόν, δημιουργήθηκε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, που παρείχε την 
ευχέρεια στις φαρμακευτικές εταιρείες να παρατείνουν τη διάρκεια της αποκλειστικής 
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οικονομικής εκμετάλλευσης αυτών των προϊόντων («πατέντα»).
Μία από τις εντυπωσιακότερες μελέτες, που είχε αρχίσει το 1997 στο Πανεπιστήμιο 

του Galveston (Texas) και συνεχίστηκε επί σειρά ετών, αφορούσε την αντιμετώπιση του 
καρκίνου του πνεύμονα με χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με το καλούμενο BioLogic-HT 
System. Ο ασθενής ήταν σε βαθιά καταστολή για δύο ώρες, ενώ το αίμα του θερμαινό-
ταν σε ειδική εξωσωματική συσκευή, προκαλώντας υπερθερμία (42-42.5ο C). Η δίωρη 
υπερθερμία επαναλαμβανόταν καθημερινά επί 30 ημέρες. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό 
Γραφείο για την Προστασία κατά του Πειραματισμού σε Ανθρώπους (OHRP), στο έγ-
γραφο συναίνεσης αυτής της μελέτης, είχαν απαριθμηθεί όλες οι πιθανές παρενέργειες 
από τη συγκεκριμένη μέθοδο. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες φυλακισμένοι ασθενείς είχαν 
συγκατατεθεί και μάλιστα είχαν υπογράψει ότι δεν πρόκειται να απαιτήσουν κάποια 
χρηματική αποζημίωση από ενδεχόμενη βλάβη. Στο σχετικό επιστημονικό άρθρο που 
δημοσιεύθηκε με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναγράφεται ότι: «Όλοι οι ασθενείς 
επέζησαν της καθημερινής δίωρης υπερθερμίας, επί τριάντα συνεχείς ημέρες».34 Ωστόσο, 
δεν υπάρχει καμία μνεία για το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς εξέτιαν ποινή κάθειρξης. 

Το 2003, διαπιστώνεται ότι επί τέσσερα συναπτά έτη στο Νοσοκομείο Stratton, που 
υπάγεται στις υπηρεσίες του Veterans Administration, ο Paul Kornak διεξήγαγε κλινικές 
μελέτες σε καρκινοπαθείς, χωρίς να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Σε σχετικό 
έλεγχο, βρέθηκαν πολλές παραποιήσεις των δεδομένων αυτών των μελετών, καθώς και 
αυθαιρεσίες κατά την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων.4

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της επιβολής μαζικών εμβολιασμών στον γενικό 
πληθυσμό έχει λάβει διαστάσεις που εγείρουν σοβαρά προβλήματα δεοντολογίας. Το 
2005, άρχισε να γενικεύεται ο εμβολιασμός μικρών κοριτσιών με το εμβόλιο κατά του 
ιού των θηλωμάτων του ανθρώπου (HPV). Το εμβόλιο αυτό προσφέρει ατελή ανοσία, 
επειδή δεν αφορά όλα τα παθογόνα στελέχη του ιού. Παρ’όλα αυτά, η ανάπτυξη ενός 
τέτοιου εμβολίου έγινε δεκτή με ευμενή σχόλια από τη διεθνή κοινότητα, δεδομένου ότι 
η εγκατάσταση του ιού στον τράχηλο της μήτρας θεωρείται ως προκαρκινικό στάδιο. 
Ο εμβολιασμός οφείλει να γίνεται σε πολύ πρώιμη φάση της εφηβείας, ώστε να έχει 
εγκατασταθεί ανοσία κατά την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Προβλήματα 
προέκυψαν στην πολιτεία του Texas, όπου ο κυβερνήτης Rick Perry εξέδωσε απόφαση, 
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των μικρών κοριτσιών έναντι του HPV. Επρόκειτο για 
καινοφανή πολιτική πράξη, επειδή πρώτη φορά γινόταν υποχρεωτικός ένας εμβολιασμός 
για μία ασθένεια που δεν μεταδίδεται τυχαία από τον απλό συγχρωτισμό των παιδιών 
στα σχολεία, όπως συμβαίνει με τις άλλες ιογενείς νόσους.

Το 2010, η υποτιθέμενη επικείμενη πανδημία από τον ιό της γρίπης των χοίρων οδή-
γησε σε μαζικούς εμβολιασμούς, κυρίως στην Ευρώπη. Στην περίπτωση αυτή, συνέβαλε 
ουσιαστικά αφενός η επίσημη προειδοποίηση περί πανδημίας από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (WHO) και αφετέρου η άνευ προηγουμένου χειραγώγηση του γενικού 
πληθυσμού, αλλά και των κυβερνήσεων, από μία συντονισμένη τρομοκρατική υστερία 
των μέσων ενημέρωσης. Τελικώς, στις περισσότερες χώρες τα ποσοστά εμβολιασμού 
παρέμειναν εξαιρετικά χαμηλά στον γενικό πληθυσμό, επειδή ακούστηκαν αρκετά 
αρνητικά σχόλια για τους πιθανούς κινδύνους από ένα νέο εμβόλιο που επρόκειτο να 
χορηγηθεί μαζικά στον πληθυσμό, χωρίς να έχει προηγουμένως μελετηθεί επαρκώς. Είναι 
γνωστό, ότι παρά το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών, η περιβόητη πανδημία ουδέποτε 
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ενέσκηψε στην Ευρώπη. Φαίνεται, μάλιστα, ότι στις σκανδιναβικές χώρες κάποιοι από 
τους εμβολιασθέντες κατά του ιού A/H1N1 εμφάνισαν όψιμα συμπτώματα ναρκοληψί-
ας, τα οποία αποδόθηκαν σε παρενέργεια του εμβολίου. Το θέμα αυτό δεν έχει κριθεί 
οριστικά, αλλά σε συνδυασμό με προηγούμενες δημοσιεύσεις που συσχέτιζαν το τριπλό 
εμβόλιο των βρεφών με την εμφάνιση αυτισμού, έχουν δημιουργήσει στις ΗΠΑ ισχυρά 
κινήματα ακτιβιστών που στρέφονται αδιακρίτως κατά των εμβολίων. Από την άλλη μεριά, 
ήδη οι πολιτείες Maryland και New Jersey έχουν καταθέσει νομοθετικές ρυθμίσεις που 
καθιστούν υποχρεωτικούς τους παιδικούς εμβολιασμούς, με ευθύνη των γονέων ή των 
εν γένει φυσικών κηδεμόνων. Η μη συμμόρφωση επισύρει ποινή φυλάκισης.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήδη από το 1980 η FDA είχε λάβει την σημαντική 
απόφαση να απαγορεύσει τη συμμετοχή φυλακισμένων ατόμων στη διεξαγωγή κλινικών 
δοκιμών Φάσης Ι, καθώς και σε πάσης φύσεως πειράματα με ιατρικά ή καλλυντικά προϊόντα. 
Παρόλα αυτά, το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Προστασία κατά του Πειραματισμού 
σε Ανθρώπους (Office of Human Research Protections, OHRP), έχει καταγράψει πολλά 
παραδείγματα παραβίασης αυτής της νομοθετικής ρύθμισης στις πολιτείες Arkansas, 
Connecticut, Florida, Maryland, Rhode Island, South Carolina και Texas. Ορισμένοι αριθ-
μοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο μέσος αριθμός φυλακισμένων στις ΗΠΑ ξεπερνά τα 
2000000. Έχουν καταγραφεί περί τα 10000 ερευνητικά προγράμματα που γίνονται με 
φυλακισμένους και υπολογίζεται ότι σε αυτά τα προγράμματα απασχολούνται περισσό-
τεροι από 40000 ερευνητές. Μεταξύ πολλών ερευνητικών μελετών, έχουν καταγραφεί 
και οι εξής: (α) νέα φάρμακα για την επαγωγή τοκετού σε έγκυες φυλακισμένες, (β) 
νέες τεχνικές λήψης βιοψιών, (γ) κλινικές μελέτες φάσης Ι για νέα φάρμακα, (δ) καινο-
τόμες μέθοδοι χορήγηση φαρμάκων (π.χ. ενδοηπατική έγχυση κυτταροστατικών), (ε) 
πειραματικοί εμβολιασμοί.35

Στον αντίποδα, αξίζει να επισημανθεί ότι τα τελευταία χρόνια εντείνεται στις ΗΠΑ 
η δημόσια συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που απαγορεύει 
συλλήβδην τη διενέργεια κλινικών μελετών σε εγκάθειρκτους. Τα στατιστικά δεδομένα 
είναι αποκαλυπτικά. Οι έγκλειστοι των φυλακών είναι οροθετικοί για τον ιό HIV περίπου 
σε ποσοστό 15%, ενώ υψηλότερα είναι τα ποσοστά για τον ιό της ηπατίτιδας C (20-60%). 
Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές άτυπες παραβιάσεις της σχετικής απαγορευτικής νομο-
θεσίας αφορούν κυρίως νέες θεραπευτικές μεθόδους ή πειραματικούς εμβολιασμούς 
για αυτές τις δύο ασθένειες. Πρέπει να αναφερθεί, ότι το θέμα του AIDS ήταν το πρώτο 
που αμφισβητήθηκε ευθέως ως προς την ορθότητα της μη χορήγησης πειραματικών 
φαρμάκων σε εγκλείστους φυλακών. Στην περίπτωση αυτή, όπως πιθανώς και στην 
περίπτωση των καρκινοπαθών, είναι εύκολο να αντιστραφεί η επιχειρηματολογία: «Γιατί 
να μη δοκιμαστεί και στους φυλακισμένους ένα νέο θεραπευτικό μέσο; Έτσι κι αλλιώς, 
πάσχουν από τόσο βαρύ νόσημα που ακόμη και μία έστω μικρή πιθανότητα βελτίωσης 
είναι ευπρόσδεκτη».36,37

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέχρι τα μέσα του 20ου αι., η ιατρική έρευνα στηρίχθηκε συχνά στη συμμετοχή 
«εθελοντών» μέσα σε φυλακές, οι οποίοι επιθυμούσαν να προσφέρουν τις «υπηρεσίες 
τους στην επιστήμη» έχοντας ως αφετηρία πολλά και διάφορα θεμιτά ή αθέμιτα κίνητρα.
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Μετά από τη δίκη της Νυρεμβέργης και τις τρομακτικές αποκαλύψεις για τους 
πειραματισμούς που έκαναν οι γιατροί των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης, έγινε σαφές 
ότι έπρεπε να θεσπιστούν νέοι κανόνες Ιατρικής Δεοντολογίας και να προκύψουν νέοι 
νόμοι, με στόχο την αποτροπή μίας πιθανής επανάληψης τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων.

Πράγματι, η σύγχρονη Ιατρική Δεοντολογία έχει θωρακιστεί πλέον με ένα αξιοση-
μείωτο νομικό πλαίσιο, που καθορίζει με σαφήνεια τους όρους διεξαγωγής κλινικών 
δοκιμών. Όλες οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι, πριν αποκτήσουν ευρεία εφαρμογή στην 
κλινική πράξη, οφείλουν:
(α) Να έχουν επαρκή θεωρητική τεκμηρίωση, η οποία να προκύπτει από την τρέχουσα 

επιστημονική γνώση.
(β) Να στηρίζονται σε σαφή και μετρήσιμα δεδομένα από προκαταρτικές μελέτες σε 

πειραματόζωα ή σε πειραματικές διατάξεις in vitro. 
(γ) Να διαθέτουν περιορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, που να είναι ιατρικώς απο-

δεκτές και σε καμία περίπτωση να μη θέτουν υπό αμφισβήτηση την προβλεπόμενη 
ωφέλεια για τον άνθρωπο.

(δ) Να γίνονται σε κέντρο που διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και από γιατρούς και 
ερευνητές οι οποίοι έχουν επαρκή πείρα.

(ε) Να διενεργούνται αρχικά σε περιορισμένο αριθμό ασθενών, οι οποίοι έχουν δώσει 
προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους μετά από πλήρη ενημέρωση για τους ενδεχό-
μενους κινδύνους, διατηρώντας την αυτονομία τους και τη δυνατότητα αποχώρησης 
από τη μελέτη όταν το επιθυμήσουν.
Η διασφάλιση της αυτονομίας των συμμετεχόντων σε μία κλινική μελέτη καθιστά 

αυτονόητη την εξαίρεση των εγκλείστων, καθώς και όλων εκείνων των ασθενών που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως ευρισκόμενοι υπό καθεστώς εξαναγκασμού. Στις περι-
πτώσεις αυτές, κάθε τυχόν συμμετοχή πρέπει να κρίνεται ως αντιδεοντολογική, ακόμη 
και όταν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση μετά από ενημέρωση (informed consent). 

Το θέμα αυτό αποσαφηνίστηκε με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι και ενσωματώθηκε στο 
Δίκαιο όλων των πολιτισμένων χωρών. Στην Ελλάδα, υπάρχει σχετική νομολογία που 
συνεχώς αναπροσαρμόζεται, εναρμονιζόμενη με τη νομολογία των υπολοίπων μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως βασικός πυρήνας, παραμένει ο αρχικός νόμος με το 
τίτλο «Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων και προστασία του ανθρώπου», όπου 
αναφέρεται ρητά ότι: «Τα πρόσωπα στα οποία πρόκειται να διεξαχθεί η κλινική δοκιμή 
δεν επιτρέπεται να είναι έγκλειστοι σωφρονιστικών ιδρυμάτων».6

Όταν μιλάμε για «εγκλείστους», δεν θα έπρεπε να αναφερόμαστε μόνον σε τροφί-
μους σωφρονιστικών ιδρυμάτων, διότι εκτός από τις φυλακές, έγκλειστοι υπάρχουν σε 
ψυχιατρεία, σε άσυλα και στο στράτευμα. 

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι πολλές κοινωνικές ομάδες ζουν απομονωμένες 
στο περιθώριο και ευρίσκονται εξ αντικειμένου σε μειονεκτική θέση. Με μία διασταλτική 
ερμηνεία, «έγκλειστοι» θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι οικονομικά εξαθλιωμένοι, τα 
παιδιά, οι βαρέως πάσχοντες και εν γένει όλα εκείνα τα άτομα τα οποία ευρίσκονται σε 
κάποιου είδους εξάρτηση. Τέλος, δεν είναι υπερβολή να επισημάνουμε ότι υπό ορισμένες 
συνθήκες, ακόμη και κάποιες φαινομενικά ελεύθερες πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να 
ποδηγετηθούν ή να υποστούν βάναυση ψυχολογική πίεση από την καθημερινή τρομο-
λαγνεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα συνέβη πρόσφατα με 
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την υποτιθέμενη πανδημία της γρίπης των χοίρων. 
Επομένως, ακόμα και στον γενικό πληθυσμό, το θέμα της «ενημερωμένης συγκατά-

θεσης» έχει ποικίλες διαστάσεις, τόσο νομικές όσο και ηθικοφιλοσοφικές. Στην πραγ-
ματικότητα, έχουμε πλέον εγκαταλείψει το παραδοσιακό «πατερναλιστικό πρότυπο», 
κατά το οποίο ο γιατρός είναι κατά βάση υπεύθυνος να καθορίζει το συμφέρον του 
ασθενούς και να ενεργεί αναλόγως. Το πρότυπο αυτό έχει κλονιστεί από τη διάχυτη 
αντίληψη, ότι ο γιατρός συχνά ενεργεί με γνώμονα τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. 
Από την άλλη πλευρά, δυσκολευόμαστε ακόμη να ενστερνιστούμε το σύγχρονο πρότυπο 
της «ενημερωμένης συγκατάθεσης», κατά το οποίο γιατρός και ασθενής καλούνται να 
συμμετάσχουν από κοινού στη διαδικασία λήψης ιατρικών αποφάσεων, με βάση τον 
αλληλοσεβασμό, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς διακρίσεις.

Η συγκατάθεση για τη συμμετοχή σε μία ιατρική πράξη έχει ηθική εγκυρότητα μόνον 
όταν βασίζεται στην απόλυτη ισότητα και ισονομία μεταξύ των συμβαλλομένων. Ισότητα 
για την αντικειμενική και απρόσκοπτη ενημέρωση σε επιστημονικό επίπεδο, όσο αυτό 
είναι εφικτό. Ισονομία για την αναπαλλοτρίωτη δυνατότητα των συμμετεχόντων να δια-
κόψουν την συνεργασία τους, όταν το επιθυμήσουν.

Είναι προφανές ότι η ενημέρωση αυτών που συμμετέχουν σε μία ιατρική μελέτη 
παρουσιάζει πολλά αντικειμενικά προβλήματα, κυρίως από την έλλειψη γνώσεων που θα 
επέτρεπαν την πλήρη κατανόηση των επιστημονικών δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, 
πολλοί ερευνητές δεν μπορούν να διαθέσουν τον χρόνο που απαιτείται για την εδραίωση 
μίας ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ασθενείς. 

Υπό το φως αυτών των διαπιστώσεων, όταν αναφερόμαστε ειδικότερα σε εγκλείστους, 
η έννοια της ισοτιμίας αναιρείται πλήρως από το γεγονός ότι ο έτερος των συμβαλλο-
μένων στερείται της προσωπικής του ελευθερίας.

Είναι αλήθεια, ότι πολλοί έγκλειστοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κλινικές 
μελέτες, αποβλέποντας σε οικονομικά οφέλη, σε ευνοϊκότερη μεταχείριση ή ακόμη και 
παρακινούμενοι από κάποια άδολη επιθυμία να φανούν «χρήσιμοι στην κοινωνία». Από την 
άλλη πλευρά, πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το περιβάλλον των φυλακών προσφέ-
ρεται για τη διενέργεια αξιόπιστων κλινικών μελετών, λόγω της ευχέρειας συγκρότησης 
ομοιογενών ομάδων, από άποψη συνθηκών διαβίωσης και διατροφής. Ωστόσο, οι άνισες 
συνθήκες ισορροπίας μεταξύ ερευνητών και εγκλείστων δημιουργούσαν πάντοτε κάποιο 
δικαιολογημένο κλίμα δυσπιστίας, ως προς την τήρηση των κανόνων της ορθής ιατρικής 
πρακτικής. Έτσι, το 1980 οδηγηθήκαμε στην ολοσχερή απαγόρευση τέτοιων μελετών.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει στις ΗΠΑ ευρεία δημόσια συζήτηση για την ανάγκη 
αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας. Βασικό επιχείρημα όσων συνηγορούν υπέρ της 
άρσης των σχετικών απαγορευτικών νόμων είναι η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής 
των φυλακισμένων ασθενών σε πειραματικές θεραπείες, έτσι ώστε να επωφελούνται 
και αυτοί εγκαίρως από τα ενδεχόμενα ευεργετικά αποτελέσματα των νέων φαρμάκων. 
Το επιχείρημα αυτό προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από το γεγονός ότι 
οι φυλακισμένοι πιστεύουν ότι έχουν, ούτως ή άλλως, ελλειμματική ιατρική φροντίδα.

Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι πέραν από τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας 
ή και εξειδικευμένων νομοθετικών διατάξεων, η διενέργεια κλινικών μελετών στηρίζεται 
πρωτίστως στην ουσιαστική σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς, μία σχέση που έχει ως 
ακρογωνιαίους λίθους τον αλληλοσεβασμό και την ισοτιμία. Συνεπώς, όταν οι ασθενείς 
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είναι έγκλειστοι φυλακών, τότε καταργούνται αυτές οι προϋποθέσεις, επειδή παρεισφρέει 
το ανυπέρβλητο εμπόδιο της στέρησης της προσωπικής ελευθερίας. Παρ΄ όλα αυτά, 
ποτέ δεν σταμάτησαν να διενεργούνται ιατρικές μελέτες σε κοινωνικά μειονεκτικές 
ομάδες, όπως οι φυλακισμένοι, οι ψυχιατρικοί ασθενείς και οι χρόνιοι τρόφιμοι ασύλων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. The brutalities of Nazi physicians [editorial]. JAMA 1946; 132:714.
 2. Spitz V. Doctors from Hell. Sentient Publications, Boulder CO, 2005.
 3. Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 

10, Vol. 2, pp. 181-182. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949.
 4. Goliszek A. In the Name of Science – A history of secret programs, medical research and hu-

man experimentation. St Martin’s Press, NY, 2003.
 5. Macklin R. Future challenges for the Declaration of Helsinki: Maintaining credibility in the face 

of ethical controversies. Address to Scientific Session, World Medical Association General 
Assembly, September 2003, Helsinki. 

 6. “Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων και προστασία του ανθρώπου” (ΦEK 886 B/20-12-
1984)

 7. Αφεντούλης Θ, «Φαρμακολογία, ήτοι περί Φύσεως και Δυνάμεως και Χρήσεως Φαρμάκων», 
Αθήναι, 1875.

 8. Mickle WJ. The use of digitalis in maniacal excitement. J. Mental Sci., 1873; 19:183-201.
 9. Human Experimentation: Before the Nazi Era and After. Micah Publications, Inc. Marblehead, 

MA, 2011.
 10. Hornblum AM. They were cheap and available: prisoners as research subjects in twentieth 

century America. BMJ. 1997; 315:1437-1441.
 11. Roggenkamper W. Acute retinal pigment disintegration from Septojod poisoning. Klin Monatsbl 

Augenheilkd 1927; 79: 827-828.
 12. Veracity D. Human medical experimentation in the United States: The shocking true history of 

modern medicine and psychiatry (1833-1965). Monday, March 06, 2006 (http://www.naturalnews.
com). 

 13. Stone JL. Gottlieb Burckhardt - The pioneer of psychosurgery. J Hist Neurosci. 2001; 10:79-92.
 14. Heller AC, Amar AP, Liu CY, et al. Surgery of the mind and mood: a mosaic of issues in time 

and evolution. Neurosurgery. 2006; 59:720-733.
 15. Laborit H. Therapeutic generalized hypothermia. Presse Med. 1951; 59:606-608.
 16. Bates BR, Harris TM. The Tuskegee Study of Untreated Syphilis and public perceptions of 

biomedical research: a focus group study. J Natl Med Assoc. 2004; 96:1051–1064.
 17. “Veterans at Risk – The Health Effects of Mustard Gas and Lewisite”, Pechura CM & Rall DP 

(Eds), National Academy Press, Washington DC, 1993.
 18. Pacchioli D. A tribute to the book “Subjected to Science” by Susan E. Lederer, Ph.D., Associate 

Professor of humanities in the College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, 
Pennsylvania State University. Research/Penn State, Vol. 17, no. 1, March, 1996.

 19. Cockburn A, St. Clair J. Germ War: The US Record. Counterpunch, June 15, 1999.
 20. Ast DB, Smith DJ, Wachs B, et al. Newburgh-Kingston caries-fluorine study. XIV. Combined 

clinical and roentgenographic dental findings after ten years of fluoride experience. J Am Dental 
Association 1956; 52: 314-325.

 21. Creager AH. Nuclear Energy in the Service of Biomedicine: The U.S. Atomic Energy Commission’s 
Radioisotope Program, 1946–1950 Journal of the History of Biology, 2006; 39:649–684.

 22. MacDonald JM. Truth Serum; J. Crim. Law, Criminology & Police Sci. 259 (1955-1956).
 23. Keller LM. Is Truth Serum Torture. Am. U. Int’l L. Rev. 521 (2004-2005).



76

ιατριΚη ηθιΚη Σε ΚαταΣταΣειΣ ΚριΣεων Σε ειρηνη-πολεμο

 24. Monroe J. The LSD Story. Current Health 2, a Weekly Reader Publication Apr. – May 1998: 
24-27.

 25. Dyck E, Flashback: Psychiatric Experimentation With LSD in Historical Perspective. Can J 
Psychiatry 2005; 50: 381–388.

 26. Anonymous. Experiments on convict volunteers. British Medical Journal, Sept. 29, 1956; 762-
763.

 27. Ramsey P. The Patient as Person (Judgment on Willowbrook), New Haven, Yale University 
Press, 1970. 

 28. Heller CG, Clermont Y. Spermatogenesis in Man: An Estimate of Its Duration. Science 1963; 
140: 184-186.

 29. Young AL. Determination and Measurement of Human Exposure to the Dibenzo-P-dioxins. Bull. 
Environ. Contam. Toxicol. 1984; 33: 702-709.

 30. Gronseth GS. Gulf War Syndrome: A Toxic Exposure? A Systematic Review. Neurologic Clinics 
2005; 23: 523-540.

 31. ACS Press Office. Administration for Children Services Contracts with Vera Institute of Justice to 
Conduct Historical Review of Enrollment of Foster Children in Clinical Trials for Aids Treatments. 
Press Release, April 22, 2005.

 32. Charatan F. Surfactant trial in Latin American infants criticised. BMJ 2001; 322: 575.
 33. Christie B. Doctors revise Declaration of Helsinki. BMJ 2000; 321: 913.
 34. Vertree RA, Leeth A, Girouard M, et al. Whole-body hyperthermia: a review of theory, design 

and application. Perfusion. 2002; 17: 279-290.
 35. Talvi S. The Prison As Laboratory. Experimental medical research on inmates is on the rise. 

FEATURES, DECEMBER 7, 2001 
 36. Pasquerella L. Theoretical Medicine 23: 519–536, 2002.
 37. Lerner BH. Subjects or Objects? Prisoners and Human Experimentation. N. Engl. J. Med. 2007; 

356: 1806-1807.



77

Ιατρική Ηθική και μη Αναγκαίες Επεμβάσεις

Ανδρέας Α. Πολυδώρου

Η άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών υγείας εξα-
κολουθεί να διέπεται από τις ίδιες περίπου θεμελιώδεις αξίες οι οποίες διαμορφώθηκαν 
από την αρχαιότητα σύμφωνα με τις Ιπποκράτειες αντιλήψεις και τροποποιήθηκαν λίγο 
αργότερα με την επίδραση του χριστιανισμού. Οι αξίες αυτές έχουν συμπεριληφθεί 
σε όλα τα έργα του Ιπποκράτη και συναντώνται συμπυκνωμένοι στον γνωστό «Όρκο» 
στον οποίο εξακολουθούν και ορκίζονται οι νέοι γιατροί σήμερα παρά τις συνεχείς και 
μεγάλες μεταβολές που συμβαίνουν στις συνθήκες και τη μορφή άσκησης της ιατρικής 
στις μέρες μας. Η ταχεία εξέλιξη της Ιατρικής επιστήμης όμως και γενικότερα των επι-
στημών, που ασχολούνται στενά με την παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως Βιοτεχνολογία, 
Γενετική, Βιολογία, έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνον τη συνεχή μεταβολή και βελτίωση 
των επιστημονικών δεδομένων αλλά και τη γένεση νέων αντιλήψεων, προβληματισμών 
και διλημμάτων, σχετικά με την άσκηση και τους σκοπούς της ιατρικής, τις έννοιες της 
υγείας και της ασθένειας, την υπέρμετρη αύξηση των δαπανών στον χώρο της υγείας και 
τη γένεση νέων μορφών σχέσεων μεταξύ ιατρού και ασθενή, με τη γενίκευση παροχής 
υπηρεσιών υγείας κυρίως από μεγάλα νοσοκομεία και οργανισμούς. 

Η Ηθική και το Δίκαιο στην εποχή μας δοκιμάζονται προσπαθώντας να παρακολου-
θήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, που ανατρέπουν κατεστημένες για μακρό 
χρονικό διάστημα κοινωνικές και κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις. Η ιατρική πράξη αποτελεί 
πρόκληση για το σύγχρονο δίκαιο διότι προηγείται συνήθως αυτού. Τα εμφανιζόμενα 
κενά ως εκ τούτου τα οποία γίνονται αντιληπτά κάθε φορά που εφαρμόζεται μία νέα μέ-
θοδος καλύπτονται αναγκαστικά εκ των υστέρων. Αυτό είναι φανερό μετά τις εφαρμογές 
μεθόδων της αναπαραγωγής και της γενετικής οι οποίες ανάγκασαν το δίκαιο σε μία 
πιο μοντέρνα και ρεαλιστική θεώρηση σχετικά με το πότε και πως αρχίζει η ανθρώπινη 
ζωή. Επί πλέον οι μέθοδοι για τη μηχανική παράταση της ζωής και οι μεταμοσχεύσεις 
δημιούργησαν την ανάγκη να ορισθούν νομικά τα όρια του θανάτου, αναγνωρίζοντας 
τον εγκεφαλικό θάνατο ως το τέλος της ζωής. 

Ένα άλλο θέμα σοβαρής αμφισβήτησης είναι η μεταχείριση των ασθενών σε τε-
λικό στάδιο ανίατης νόσου. Δεν είναι σαφώς καθορισμένα τα όρια μεταξύ φροντίδας 
ασθενών τελικού σταδίου και ανάγκης μηχανικής υποστήριξης για διατήρηση στη ζωή 
μέχρι πλήρους ανθρώπινης αδυναμίας να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα εδώ 
είναι σύνθετο, δηλαδή ιατροκοινωνικό, νομικό, οικονομικό, ηθικό, θεολογικό για τον 
χριστιανισμό και ενδεχομένως και για άλλες θρησκείες. Οι διάφορες παρεμβάσεις με 
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την έννοια των νομικών ρυθμίσεων συγκρούονται με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη 
αυτοδιάθεση του ατόμου και την ελευθερία της προσωπικότητας, τα όρια δικαιοδοσίας 
της ιατρικής για παρεμβάσεις που ενδεχομένως είναι άχρηστες και με την ελευθερία 
επιλογής από τον ασθενή της ιατρικής του αντιμετώπισης και το δικαίωμά του στον 
αξιοπρεπή θάνατο, ιδιαίτερα όταν δεν είναι σε θέση να αποφασίζει αυτός λόγω της 
κατάστασης της υγείας του. 

Κατά καιρούς έχουν ρυθμιστεί νομικά τα θέματα που αφορούν την Ιατρική Δεοντο-
λογία, την Ιατρική Ευθύνη, και τη λειτουργία του συστήματος υγείας γενικότερα. Επιχει-
ρείται με αυτόν τον τρόπο η καθιέρωση ενός κώδικα καθηκόντων και δικαιωμάτων που 
να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της επιστήμης και να 
προάγει τη βελτίωση της εικόνας του ιατρικού επαγγέλματος ή λειτουργήματος αλλά 
και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια διαχρονικά διακρίνει κανείς ένα θλιβερό και συνεχές 
μειονέκτημα που είναι η πλήρης απουσία ή υποτονική παρουσία διατάξεων που να 
αναφέρονται στον έλεγχο και την τιμωρία όσων εκτρέπονται από τη σωστή άσκηση της 
ιατρικής και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας. Όπου υπάρχουν δε τέτοιες εσω-
τερικές διαδικασίες, αυτές είναι τόσο πολύπλοκες και χρονοβόρες ώστε στο τέλος δεν 
εφαρμόζεται τίποτα σε «αρμονική συμφωνία» με τις επίσης βραδείες και ως εκ τούτου 
αναποτελεσματικές διαδικασίες της δικαιοσύνης. Μία άλλη παράμετρος που λείπει 
από τις διατάξεις γενικά είναι η εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου στους λειτουργούς της 
υγείας και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 
απουσία ελέγχου από οποιαδήποτε ιατρική απόφαση και ενέργεια, ακόμα και μέσα στα 
στενά πλαίσια μίας οργανωμένης κλινικής, όπου πολλοί ιατροί είναι ομοιόβαθμοι και ο 
καθένας ενεργεί όπως αυτός νομίζει ότι είναι σωστό, μη υπακούοντας πολλές φορές 
σε ιατρικούς κανόνες αλλά πιθανόν σε άλλου είδους κριτήρια. 

Η λέξη Ηθική προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει συγκεκρι-
μένο κώδικα συμπεριφοράς οριοθετώντας στο μυαλό μας συγκεκριμένα πρότυπα που 
μπορεί να διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Οι άγραφοι 
κανόνες της Ηθικής, νομοθετημένοι ως επαγγελματική δεοντολογία, εμφανίζονται από 
την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου μόνον στην ιατρική. Η πρώτη ολοκληρωμένη μορφή 
της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας γράφτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Ιπποκράτη. 
Ακόμα και σήμερα, αλλά και στους επόμενους αιώνες, οι κώδικες άσκησης ιατρικού 
επαγγέλματος και ιατρικής δεοντολογίας θα βασίζονται στους αρχαιοελληνικούς κώδι-
κες. Γίνεται κατανοητό ότι η συμμόρφωση με τους κώδικες είναι υποχρεωτική αρκεί οι 
λειτουργοί υγείας να τους γνωρίζουν. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο κενό στη διδασκαλία 
της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, η οποία θα έπρεπε να διδάσκεται στις Ιατρικές 
σχολές, γιατί πρωτίστως η ιατρική είναι μία ανθρωπιστική επιστήμη που βασίζεται στην 
ηθική φιλοσοφία και δευτερευόντως μία θετική επιστήμη. Η χώρα μας είναι υπερήφανη 
γιατί η πλειονότητα των γιατρών του κόσμου ορκίζεται στον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά 
μπορεί να εγγυηθεί κάποιος ότι μπορεί να βρει πολλούς πτυχιούχους της ιατρικής που 
όταν ορκίζονται στο όρκο του Ιπποκράτη γνωρίζουν «περί τίνος πρόκειται»; Η ευθύνη 
για αυτό ανήκει στην Ιατρική σχολή, στην πολιτεία και στα θεσμικά όργανά της συμπε-
ριλαμβανομένου και του σώματος των ιατρών, ιδιαίτερα δε των επαγγελματικών και 
επιστημονικών τους συλλόγων. 
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Κεντρικό σημείο της Ιατρικής Ηθικής αποτελεί η ρήση του Ιπποκράτη «ασκείν περί 
τα νοσήματα δύο, ωφελέειν ή μη βλάπτειν», δηλαδή ο γιατρός να είναι ωφέλιμος στον 
ασθενή ή τουλάχιστον να μην του προκαλεί κακό. Το όπλο για τη συμμόρφωση στη ρήση 
του Ιπποκράτη είναι κυρίως η γνώση που βασίζεται στην επιστημονική μεθοδολογία. 
Η γνώση αποκτάται με σωματικό και πνευματικό μόχθο. Το ιατρικό επάγγελμα είναι 
δύσκολο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του ιατρού και 
συμμόρφωση με τους θεσπισμένους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Οι ιατροί καλούνται 
καθημερινά να λάβουν αποφάσεις υπό κίνδυνο, καθοριστικές για την υγεία των ασθενών. 
Σκοπός είναι η λήψη αποφάσεων βασιζόμενων σε ορθολογικά κριτήρια που θα έχουν 
αποτέλεσμα τη μέγιστη προσδοκώμενη ωφέλεια για τον ασθενή. Ταυτόχρονα όμως θα 
πρέπει οι αποφάσεις αυτές να είναι σύμφωνες με την ιατρική ηθική και δεοντολογία. 
Το ηθικό περιεχόμενο των αποφάσεων και των πράξεων μπορεί να κριθεί κατά γενική 
ομολογία με βάση δύο κριτήρια. Πρώτον, αν οι πράξεις μας έχουν στόχο τους άλλους 
ανθρώπους ή αν χρησιμοποιούμε τους άλλους ως μέσον για να ικανοποιήσουμε άλλους 
δικούς μας στόχους. Στην τελευταία περίπτωση οι πράξεις μας είναι ανήθικες. Δεύτερον 
εάν οι πράξεις μας μπορούν να γενικευτούν χωρίς να προκαλέσουν κοινωνική δυσαρ-
μονία και περιορισμό της ατομικής ή συλλογικής ελευθερίας. Δυστυχώς σε αρκετές 
περιπτώσεις η λήψη αποφάσεων δεν στηρίζεται σε ορθολογικά κριτήρια, αλλά σε προ-
σωπικές ή ενορατικές αντιλήψεις των ιατρών, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ποιότητα 
της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ενδεχομένως αποβλέποντας στην «ωφέλεια» 
του ιατρού με διάφορους τρόπους, θέτοντας την ωφέλεια του ασθενούς σε δεύτερη 
μοίρα η ακόμα αδιαφορώντας εντελώς για αυτήν.

Τη διεθνή βιβλιογραφία έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη ένα σοβαρό θέμα που 
αφορά μη αναγκαίες ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές ή θεραπευτικές. Αυτές μπορεί να 
οφείλονται σε τρείς κυρίως αιτίες: Πρώτον, σε έλλειψη γνώσης και ανεπάρκεια του 
ιατρού, δεύτερον, σε χρησιμοποίηση του ασθενούς ως μέσου ωφέλειας του ιατρού 
και τρίτον, στην ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα της νόσου που δικαιολογεί τη χρήση 
πράξεων που εκ των υστέρων αποδεικνύονται μη αναγκαίες. Οι δύο πρώτες κατηγορίες 
ενεργειών κατατάσσονται στην κατηγορία των ανήθικων ιατρικών πράξεων σύμφωνα με 
την ιατρική ηθική και δεοντολογία. Ένα εμφανές παράδειγμα μη αναγκαίων χειρουργικών 
επεμβάσεων που γίνεται κατάχρηση στη χώρα μας είναι οι τοκετοί με καισαρική τομή. 
Το ποσοστό ανέρχεται στο 35-56% του συνόλου των τοκετών σε διάφορα μαιευτήρια 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία είναι 7% και στη Δανία 12% με τον μέσο ευρω-
παϊκό όρο να μην ξεπερνά το 20%. Επίσης το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στα ιδιωτικά 
μαιευτήρια σε σχέση με τα δημόσια. Κατά γενική παραδοχή ο κυριότερος λόγος αυτής 
της εκτροπής είναι μάλλον η οικονομική ωφέλεια του ιατρού και του μαιευτηρίου, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν συνηγορούν και άλλοι λόγοι μικρότερης σημασίας, πχ αποφυ-
γή πόνου του φυσιολογικού τοκετού από μία κακά πληροφορημένη γυναίκα. Πέραν δε 
της άμεσης οικονομικής επιβάρυνσης, μπορεί να προκληθούν βλάβες στην υγεία της 
μητέρας και του νεογνού, αύξηση της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο και των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι άσκοπες καισαρικές είναι ένα φαινόμενο «προκλητής» 
ζήτησης διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων και οφείλονται στην άσκηση 
της ιατρικής χωρίς ηθικούς φραγμούς και την παντελή έλλειψη ελέγχου από τα αρμόδια 
όργανα του κράτους, που αρέσκονται μόνον στις διαπιστώσεις αλλά δεν προβαίνουν σε 
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καμία κατασταλτική ενέργεια. Το ίδιο πράττουν και οι ιατρικοί σύλλογοι, που θα πρέπει 
να θεωρούνται συνένοχοι σε αυτή την υπερβολική εκτροπή. Το πλέον ανησυχητικό 
φαινόμενο είναι ότι 40% έως 54% των μαιευτήρων σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ ανα-
γνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα στις μέλλουσες μητέρες να επιλέξουν τον τρόπο 
με τον οποίο επιθυμούν να γεννήσουν χωρίς ιατρικά κριτήρια. Αυτό συμβαίνει χωρίς 
οι γυναίκες να είναι επαρκώς ενημερωμένες και να γνωρίζουν τα μειονεκτήματα και τα 
πλεονεκτήματα του φυσιολογικού τοκετού και του τοκετού με εκλεκτική καισαρική τομή. 

Μία άλλη χειρουργική επέμβαση που εκτελείται χωρίς να είναι ανάγκη και χωρίς να 
υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις είναι η σκωληκοειδεκτομή. Στους ιατρικούς κύκλους 
οι μη αναγκαίες σκωληκοειδεκτομές αποκαλούνται «Αμερικάνικες». Το ποσοστό των 
επεμβάσεων που δεν χρειάζονται ανέρχεται σε 10% έως 30% ανάλογα με τη χώρα 
αναφοράς, την ηλικία και το φύλλο των ασθενών. Είναι σαφές ότι αρκετές φορές οι 
άχρηστες επεμβάσεις εκτελούνται λόγω λανθασμένης διάγνωσης ή αδυναμίας του ια-
τρού να φθάσει στη σωστή διάγνωση. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στις πλέον προηγμένες 
ιατρικά χώρες σε κάποιο ποσοστό όμως που δεν ξεπερνά το 8% με τη χρήση των πλέον 
σύγχρονων διαγνωστικών μέσων που είναι διαθέσιμα. Το πρόβλημα της διάγνωσης εί-
ναι περισσότερο δύσκολο στις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας, δεδομένης της 
κοινής συμπτωματολογίας με παθολογίες των έσω γεννητικών οργάνων. Η επιπόλαια 
όμως διαγνωστική προσέγγιση της ομάδας αυτής των ασθενών έχει σαν αποτέλεσμα 
τη διενέργεια του μεγαλύτερου ποσοστού των μη αναγκαίων σκωληκοειδεκτομών, με 
επακόλουθα, πλην των άλλων, επιβάρυνση των ασθενών με θνητότητα και νοσηρότητα 
μίας άχρηστης χειρουργικής επέμβασης. Επειδή πολλοί ιατροί θεωρούν την επέμβαση 
αυτή «απλή» και «ασφαλής» για τον ασθενή και πείθουν και τους ασθενείς, φθάνομε 
στο απίστευτο σημείο σήμερα να εκτελούνται σκωληκοειδεκτομές προφυλακτικά, χω-
ρίς κανένα οξύ πρόβλημα, με την ένδειξη «χρόνια σκωληκοειδίτιδα» για κάλυψη μίας 
παράνομης και ανήθικης ιατρικής πράξης. Η κυριότερη αιτία αυτών των επεμβάσεων 
είναι η δημιουργία από τον ιατρό θέματος υγείας στον ασθενή, με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών υγείας που δεν χρειάζονται και θεωρούνται, χωρίς να είναι, ανώδυνες για 
τον ασθενή αλλά επικερδείς για τον ιατρό και το ίδρυμα που παρέχει τις υπηρεσίες. 

Μία παρόμοια κατάσταση επικρατεί τα τελευταία 20 χρόνια με την ευκολία που οδη-
γούνται οι ασθενείς για χολοκυστεκτομή με τη μέθοδο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
χωρίς ενδείξεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς οι ασθενείς με λιθίαση, με ή χωρίς 
συμπτώματα, αλλά αφορούν ασθενείς χωρίς εμφανή παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα 
και χωρίς ενοχλήματα οφειλόμενα στη χοληδόχο κύστη. Επειδή η λαπαροσκοπική μέθοδος 
θεωρείται «ακίνδυνη και ανώδυνη», οι ασθενείς οδηγούνται πιο εύκολα σε χειρουργική 
επέμβαση χωρίς να τη χρειάζονται. Κατά καιρούς, ακούγονται διάφορες καταγγελίες 
για ψευδείς υπερηχογραφικές εικόνες βάσει των οποίων οδηγούνται ασθενείς σε χει-
ρουργική επέμβαση. Οι εικόνες αυτές προέρχονται από ακτινολόγους ή ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων, που χειρίζονται μηχανήματα υπερήχων, εννοείται παράνομα και χωρίς την 
απαιτούμενη εκπαίδευση, που σε συνεργασία με χειρουργούς οδηγούν τους ασθενείς 
σε εγχειρήσεις λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με μοναδικό σκοπό το προσωπικό 
κέρδος. Είναι φανερό, ότι ακριβή στοιχεία για τον αριθμό αυτών των επεμβάσεων δεν 
είναι δυνατό να έχουμε, αλλά ελπίζει κανείς να είναι πολύ μικρός. 

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί στα παιδιατρικά νοσοκομεία με την αφαίρεση των 
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αμυγδαλών σε παιδιά. Οι ενδείξεις κάθε φορά για χειρουργική επέμβαση δεν είναι σα-
φείς και δεν ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Επί πλέον δεν υπάρχει 
κανείς έλεγχος του τρόπου λήψης των αποφάσεων. 

Είναι γεγονός ότι η γνώση μεταβάλλεται πολύ γρήγορα και τα δεδομένα αλλάζουν με 
ρυθμούς που τις περισσότερες φορές το ελληνικό ιατρικό δυναμικό δεν είναι σε θέση να 
παρακολουθήσει, οι δε ιατρικές σχολές δεν μπορούν να μετεκπαιδεύσουν τους ιατρούς. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι να λαμβάνονται αποφάσεις και να παραπέμπονται ασθενείς για 
χειρουργικές επεμβάσεις με ενδείξεις που δεν ισχύουν πλέον γιατί οι συγκεκριμένες 
παθήσεις αντιμετωπίζονται με άλλες μεθόδους, λιγότερο επεμβατικές από τις κλασικές 
χειρουργικές μεθόδους. Δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι ασθενείς 
με στεφανιαία νόσο και με διάφορα νοσήματα του πεπτικού. 

Στην πρώτη κατηγορία, η προηγμένη φαρμακευτική αγωγή και η τεράστια πρόοδος 
της επεμβατικής καρδιολογίας, έχουν περιορίσει κατά πολύ τις ενδείξεις για χειρουρ-
γικές επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι 
οι επεμβάσεις αυτές βοήθησαν πολλούς ασθενείς αλλά και η αντικατάστασή τους, σε 
επιλεγμένους ασθενείς, με προηγμένη φαρμακευτική αγωγή ή θεραπεία με μεθόδους 
επεμβατικής καρδιολογίας έσωσε ενδεχομένως ακόμα περισσότερους από άχρηστες 
χειρουργικές επεμβάσεις, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αλλά συγκεκριμένης επικιν-
δυνότητας για αυτούς. Υπάρχει όμως και μία άλλη παράμετρος που μπορεί να καθορίζει 
τις ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση, που είναι γνωστή σε όλους αλλά δεν ομολογείται 
από κανένα. Η παράμετρος αυτή είναι το οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων κλινικών 
και ιατρών στη διενέργεια αυτών των επεμβάσεων. Στη χώρα μας, εξακολουθούν να 
παραπέμπονται περίπου 4.000 ασθενείς για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ανά έτος, 
ενώ ποσοστό 50-60% μπορούν να αντιμετωπισθούν με άλλες μεθόδους το ίδιο αποτελε-
σματικά. Το κόστος κάθε τέτοιας επέμβασης ανέρχεται σε 15.000-20.000 Ευρώ, που για 
το σύνολο των ασθενών φθάνει στο ποσό των 60-80 εκ. Ευρώ. Αυτά τα χρήματα κυρίως 
κατευθύνονται σε λιγότερα από 10 νοσοκομεία δημόσια ή ιδιωτικά και μερικές δεκάδες 
ιατρών. Βέβαια είναι άδικο να κατηγορηθούν όλοι οι ιατροί ότι παραπέμπουν ασθενείς 
για χειρουργική επέμβαση χωρίς ενδείξεις, μόνον με οικονομικά κίνητρα, αλλά είναι και 
δίκαιο να απορεί κανείς με την «επιστημονική καθυστέρηση» στους ιατρούς μας, ώστε 
να εξακολουθούν να παραπέμπουν ασθενείς για άχρηστες χειρουργικές επεμβάσεις, 
με ενδείξεις που ίσχυαν πριν από 20-30 χρόνια και να αγνοούνται νεότερες, αποτελε-
σματικότερες και φτηνότερες λύσεις.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά πολλές νόσους του πεπτικού συστήματος, που πα-
λαιότερα απαιτούσαν χειρουργική επέμβαση για θεραπεία, ενώ σήμερα αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά με φαρμακευτική αγωγή και με μεθόδους ενδοσκοπικής χειρουργικής, 
που είναι το ίδιο αποτελεσματικές και φτηνότερες από τις κλασικές μεθόδους. Αντιπρο-
σωπευτικότερα παραδείγματα είναι οι πολύποδες σε διάφορα σημεία του πεπτικού, η 
λιθίαση του χοληδόχου πόρου, οι αιμορραγίες, κ.λπ. Ακόμα και πρώιμες μορφές καρκί-
νου του πεπτικού αντιμετωπίζονται σήμερα ενδοσκοπικά. Παρατηρείται το φαινόμενο 
όμως να προτρέπονται οι ασθενείς προς κλασική χειρουργική επέμβαση με διάφορες 
λανθασμένες ή ψευδείς δικαιολογίες, με αποκλειστικό σκοπό να παραμείνει ο ασθενής 
υπό την επίβλεψη του χειρουργού, και να μην παραπεμφθεί στον εξειδικευμένο ιατρό 
και νοσοκομείο, που δύναται να θεραπεύσει τον ασθενή το ίδιο αποτελεσματικά, ασφα-
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λέστερα, με μικρότερο κόστος και συντομότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Δύο αιτίες 
φαίνεται να ενοχοποιούνται για το φαινόμενο αυτό, που η μία είναι χειρότερη από την 
άλλη. Πρώτον άγνοια των νέων εξελίξεων της ιατρικής και της αλλαγής του τρόπου 
αντιμετώπισης των νόσων, γεγονός επικίνδυνο για τους ασθενείς των συγκεκριμένων 
ιατρών, που επιμένουν να εφαρμόζουν παρωχημένες μεθόδους περασμένων δεκαετι-
ών, και δεύτερο, απόκρυψη της αλήθειας από τους ασθενείς ή παραπληροφόρηση, με 
σκοπό να τους θεραπεύσουν με τη μέθοδο που γνωρίζουν αυτοί, άσχετα αν δεν είναι η 
καλύτερη. Σκοπός είναι το οικονομικό όφελος που προσδοκούν από τον ασθενή, που 
δεν γνωρίζει τις περισσότερες φορές λεπτομέρειες για τη νόσο από την οποία πάσχει 
και τις εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες. 

Ένα άλλο πεδίο ανεξέλεγκτο στη χώρα μας είναι οι ποικίλου είδους πλαστικές επεμβά-
σεις, εξαιρουμένων αυτών που απαιτούνται για διόρθωση προβλημάτων που οφείλονται 
σε ατυχήματα ή εγκαύματα ή άλλα αίτια. Στον τομέα αυτό, που είναι ιδιαίτερα προσο-
δοφόρος για τους ιατρούς, υπάρχει και μία άλλη ιδιομορφία μοναδική καθώς πολλές 
από τις επεμβάσεις εκτελούνται από ιατρούς που δεν έχουν την ειδικότητα πλαστικής 
χειρουργικής αλλά είναι άλλων ειδικοτήτων και αντιποιούνται την ειδικότητα του πλαστικού 
χειρουργού. Από αυτό και μόνον γίνεται κατανοητό ότι οι ενδείξεις για πολλές από τις 
επεμβάσεις δεν είναι βασισμένες σε ιατρικά κριτήρια. Βέβαια τις περισσότερες φορές 
ο ασθενής ζητάει από τον ιατρό τη συγκεκριμένη πλαστική επέμβαση, η οποία γίνεται 
αποδεκτή από τον πλαστικό χειρουργό ή όχι. Όταν κίνητρο στον ασθενή είναι μόνον να 
ακολουθήσει τη μόδα, τότε οι ενδείξεις κάθε άλλο παρά ιατρικές είναι. Οι μη κατέχοντες 
την ειδικότητα του πλαστικού χειρουργού συνήθως αδυνατούν να κρίνουν ιατρικά την 
αναγκαιότητα ή μη της επέμβασης, με αποτέλεσμα να την αποδέχονται, με μοναδικό 
κίνητρο την αμοιβή από αυτή, άσχετα αν είναι αναγκαία ή όχι. Επισήμως εκτελούνται 
7.000-8.000 πλαστικές επεμβάσεις κατ’ έτος στη χώρα μας, αλλά ο ακριβής αριθμός 
είναι μεγαλύτερος. Εάν αναλογιστούμε ότι είναι πολύ ακριβοπληρωμένες επεμβάσεις, 
τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο εύκολα τίθεται η ένδειξη και εκτελείται πλαστική επέμβαση, 
όχι μόνο από πλαστικούς χειρουργούς αλλά και από μη πλαστικούς που νομίζουν ότι 
μπορούν να εκτελέσουν τέτοια επέμβαση. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι διαφόρου 
είδους περιττές ιατρικές πράξεις, που δεν βασίζονται σε κανένα επιστημονικό δεδομένο, 
και έχουν αποκλειστικό σκοπό το κέρδος και αφορούν τις διάφορες κυτταροθεραπείες 
και τα εύκολα αδυνατίσματα με μηχανήματα. Οι τελευταίες θεραπείες εφαρμόζονται 
και από μη ιατρούς και εκτός οργανωμένων νοσοκομείων ή κλινικών και πολλές φορές 
άνευ οποιασδήποτε ιατρικής παρακολούθησης και το κυριότερο άνευ αποτελέσματος 
πέραν από το κέρδος για αυτούς που τις προσφέρουν. 

Ένα επί πλέον κίνητρο για τον ιατρό να προτείνει πλαστική επέμβαση είναι η ανάγκη 
χρησιμοποίησης εμφυτευμάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως υπάρχει επιπρόσθετο 
κέρδος από τα εμφυτεύματα που είναι σκοπίμως υπερτιμολογημένα. Όσο ποιό ακριβά 
είναι τα εμφυτεύματα, τόσο ποιο εύκολα προτείνεται η χρησιμοποίησή τους γιατί έχουν 
μεγαλύτερο κέρδος. Το ίδιο ισχύει και στις διάφορες ορθοπεδικές επεμβάσεις, που εκεί 
τα προσθετικά υλικά είναι πολύ ακριβά. Παρατηρείται το φαινόμενο να προτείνονται 
επεμβάσεις, που δεν χρειάζονται με ιατρικές ενδείξεις ή μπορούν να αντιμετωπισθούν 
φαρμακευτικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν προσθετικά υλικά. Επί πλέον, όπως έχει 
κατά καιρούς αναφέρει ο τύπος και έχουν καταγγείλει διάφοροι υπουργοί υγείας, έχουν 
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παρατηρηθεί ακραίες συμπεριφορές ορθοπεδικών χειρουργών, που κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης ανοίγονται 2 ή 3 υλικά διαφόρου είδους και μεγέθους προκειμένου να 
επιλεγεί ένα για την επέμβαση, που μπορεί να είναι και μη αναγκαία, για να ανεβεί το 
κόστος και να αυξηθεί το κέρδος. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος αυτού του 
προβλήματος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκτιμηθεί η σοβαρότητα του.

Θα ήταν παράλειψη αν περιοριζόταν το άρθρο αυτό στις μη αναγκαίες χειρουργικές 
επεμβάσεις, και δεν γινόταν μνεία στις μη αναγκαίες θεραπείες, οιουδήποτε είδους γε-
νικώς. Πέραν από αυτές που οφείλονται σε λάθη ή κακή εκτίμηση των παραμέτρων των 
ασθενών, έχουν αναφερθεί κατά καιρούς καταχρήσεις θεραπειών με σκοπό κυρίως το 
προσωπικό όφελος αυτών που τις προτείνουν και τις εφαρμόζουν. Συνήθως πρόκειται 
για θεραπείες που στοιχίζουν πολλά χρήματα για να υπάρχει και το ανάλογο όφελος 
από την πλευρά του ιατρού. Τέτοια παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η κατάχρηση 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε ασθενείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο κακοή-
θους νόσου και γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει την 
πορεία της νόσου ή να παρατείνει τη ζωή τους. Μερικές φορές οι παρενέργειες αυτών 
των θεραπειών είναι τέτοιες που επιταχύνουν το θάνατο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες 
θεραπείες όπως π.χ. χορήγηση ακριβών ανοσοσφαιρινών χωρίς ενδείξεις ή διεγερτι-
κών του μυελού των οστών, προκειμένου να αυξηθεί ο αιματοκρίτης σε χειρουργικούς 
ασθενείς μερικές ημέρες γρηγορότερα, αντί να περιμένουμε τη φυσιολογική αντίδραση 
του οργανισμού. Ας μην επεκταθούμε στην κατάχρηση των αντιβιοτικών γιατί εκεί η 
κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο στη χώρα μας.

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς για τις πιθανές αιτίες που προκαλούν, υποθάλπουν 
και συντηρούν αυτά τα φαινόμενα. Εάν εξετάσουμε το θέμα από φιλοσοφικής απόψεως 
και δεχόμενοι ότι ιατρική ηθική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ερευνά τον χειρισμό 
των ηθικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση της ιατρικής, μίας επιστήμης 
που αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή τη βελτίωση του αγαθού της ανθρώπινης ζωής, τότε 
εύκολα συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ισχυρό έλλειμμα ηθικής των επιστημών υγείας. Σύμ-
φωνα με τις περιγραφικού τύπου ηθικές θεωρίες, ηθικά σωστό είναι οτιδήποτε συντελεί 
στη διατήρηση της ζωής. Οι μη αναγκαίες επεμβάσεις ή θεραπείες θεωρούνται ως μη 
ηθικές από τη στιγμή που δεν έχουν σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση της ζωής σύμφωνα 
με την επιθυμία του ασθενούς, που όμως δεν είναι σε θέση να αποφασίζει λόγω άγνοιας 
ή κακής πληροφόρησης. Παρασύρεται σε καταστάσεις που τον υποχρεώνουν να δεχθεί 
γεγονότα στηριζόμενα σε παραπληροφόρηση. 

Σύμφωνα με τη δεοντολογική θεωρία, ηθικά σωστό είναι ότι μας υπαγορεύει το καθήκον 
μας, αρκεί να γνωρίζομε ποιο είναι το καθήκον μας. Επιτελώντας ότι μας υπαγορεύει το 
καθήκον μας είναι ηθικά σωστό. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν αποκλίνουμε από αυτό που 
μας λέει το καθήκον μας η συμπεριφορά μας είναι ηθικά επιλήψιμη. Οτιδήποτε κάνουμε 
παρακινούμενοι από κάποια επιθυμία μας ή ανάγκη μας, από κάποιο συναίσθημά μας 
ή πάθος μας, δεν είναι ηθικό επειδή δεν γίνεται από την αίσθηση του καθήκοντος. Εν 
προκειμένω οποιαδήποτε ιατρική πράξη που δεν αποσκοπεί στην ωφέλεια του ασθενούς 
αλλά στην οικονομική ή άλλη ωφέλεια του ιατρού δεν είναι ηθικά αποδεκτή από κανένα, 
άσχετα με την αιτία της εκτροπής. 

Η ηθική θεσπίστηκε σαν ένας κώδικας συμπεριφοράς που απευθύνεται σε όλους 
μας έτσι, ώστε, ρυθμίζοντας τις σχέσεις μεταξύ μας, να κάνει τη ζωή μας πιο βιώσιμη. 
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Ο ιατρός και κάθε ένας που ασχολείται με το αγαθό της ζωής οφείλει, όταν βρίσκεται 
ενώπιον ηθικών διλημμάτων, να αποφασίζει μόνος του τι πρέπει να κάνει ανεξάρτητα 
από τι του υποδεικνύουν οι άλλοι, οι θεωρίες ή οι κανόνες δεοντολογίας που έχουν 
θεσπίσει οι αρμόδιοι φορείς, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη της όποιας επιλογής 
του. Δεν αρκεί ο γιατρός να γίνει τέλειος επιστήμων αλλά χρειάζεται επιπροσθέτως να 
καλλιεργήσει και το υπόλοιπο κομμάτι του εαυτού του, προκειμένου να είναι σε θέση 
να ξέρει πως θα πρέπει να χειρίζεται, από ηθική άποψη, τις δυσκολίες που του παρου-
σιάζονται κατά την άσκηση του έργου του. Και αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπ’ 
όψιν οι συντάκτες των προγραμμάτων διδασκαλίας στα πανεπιστήμια. Ο στόχος δεν 
πρέπει να είναι απλώς πως θα εκπαιδευτούν καλύτερα για να καταστούν καλοί επιστή-
μονες, αλλά πως πέρα από καλοί επιστήμονες, θα είναι ικανοί να χειρίζονται τα ηθικά 
διλήμματα, τα οποία λόγω της αλματώδους εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας 
έχουν πολλαπλασιασθεί και οξυνθεί. 

Τα πανεπιστήμια δυστυχώς δεν υπολείπονται μόνον στον τομέα της διδασκαλίας 
της ηθικής αλλά και στον τομέα διδασκαλίας της επιστήμης της ιατρικής, με αποτέλε-
σμα η επιστημονική επάρκεια των ιατρών να είναι πλημμελής. Η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα που η μετεκπαίδευση των ιατρών πέραν της λήψης ειδικότητας είναι πρακτικά 
ανύπαρκτη. Γίνεται και εξαντλείται στα διάφορα ξενοδοχεία με τη μορφή συνεδρίων ή 
ημερίδων αμφιβόλου ποιότητας τις περισσότερες φορές. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη 
και ελεγχόμενη ποιοτικά και ποσοτικά μετεκπαίδευση ούτε από την πολιτεία ούτε από 
τα πανεπιστήμια, που θα έπρεπε να έχουν το πρώτο λόγο. Εάν επιθυμεί κάποιος να 
μετεκπαιδευτεί σοβαρά πρέπει να το αναζητήσει στο εξωτερικό, πράγμα που δεν είναι 
εφικτό από όλους. Το είδος της μετεκπαίδευσης με τη μορφή των συνεδρίων συνήθως 
είναι «κατευθυνόμενη» από οικονομικούς υποστηρικτές και οι προσκεκλημένοι ομιλητές 
είναι κατά κανόνα εξαρτώμενοι από αυτόν που πληρώνει την εκδήλωση και η επιστημο-
νική πληροφόρηση καταντά στο τέλος να είναι κατευθυνόμενη ή παραπληροφόρηση, 
σύμφωνα με τα συμφέροντα της εταιρείας που υποστηρίζει τον ομιλητή. Δυστυχώς οι 
ίδιοι ομιλητές, αφού έχει ληφθεί πρόνοια να αναγνωρισθούν ως οι καλύτεροι του είδους 
χωρίς βέβαια αυτό να συμβαίνει πάντα, μετακινούνται από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο 
και από χώρα σε χώρα για να προπαγανδίσουν την Α ή Β θεραπεία ή ιατρικό μηχάνημα, 
κινούμενοι οικονομικά από τους ίδιους φορείς που ελέγχουν την άτυπη αυτή μετεκπαί-
δευση. Ελλείψει άλλης καλύτερης επιλογής ο ιατρός στο τέλος είναι όμηρος αυτής της 
κατάστασης. Η πολιτεία, που είναι εξ ίσου υπεύθυνη με τα πανεπιστήμια για αυτή την 
κατάσταση, πρέπει να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και να το αντιμετωπίσει 
κατάλληλα. Βέβαια η μετεκπαίδευση είναι θεσμοθετημένη νομικά. Γνωρίζουμε όμως, ότι 
υπάρχει πληθώρα νόμων που δεν εφαρμόζονται και ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι νόμοι 
για μετεκπαίδευση. Δεν πρέπει όμως να ενοχοποιούμε την πολιτεία αποκλειστικά για 
κάθε κακό, αλλά συνυπεύθυνοι είναι και πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που θέλουν 
να διατηρηθεί η ξενοδοχειακή συνεδριακή μετεκπαίδευση γιατί τους αποφέρει μεγάλα 
και χωρίς ιδιαίτερο κόπο κέρδη. Πως αναμένουμε από πλημμελώς εκπαιδευμένους ια-
τρούς να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και να μειώσουν τον αριθμό των μη αναγκαίων 
επεμβάσεων που συστήνονται λόγω άγνοιας. Πρώτα πρέπει να του εκπαιδεύσουμε και 
να συνεχίσουμε την εκπαίδευση χωρίς διακοπή και μετά να τους ζητήσουμε ευθύνες. 

Δεν είναι όμως αυτοί οι μόνοι παράγοντες που ευθύνονται για το πρόβλημα των μη 
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αναγκαίων επεμβάσεων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντηρούν την κατάσταση, 
όπως η ατιμωρησία και η πληθώρα ιατρών. Κανένας υπεύθυνος φορέας, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων, δεν ελέγχει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στα δημόσια και 
ιδιωτικά νοσοκομεία. Κανείς δεν ελέγχει τον κάθε ιατρό αν εξασκεί σωστά την επιστήμη 
του ή εκμεταλλεύεται τους ασθενείς του, υποβάλλοντας τους σε άχρηστες επεμβάσεις, 
με σκοπό το προσωπικό όφελος, είτε αυτό είναι προσωπική αμοιβή από τον ασθενή είτε 
άλλου είδους απολαβές από διάφορες πηγές για τη χρησιμοποίηση εμφυτευμάτων ή 
ιατρικών εργαλείων. Κανείς ιατρός δεν τιμωρείται για την κακή άσκηση της ιατρικής 
που όλοι γνωρίζουν, αλλά λόγω μίας κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης, 
όλοι είναι αθώοι, ακόμα και αν χρηματίζονται ή εκβιάζουν ασθενείς για να χρηματιστούν 
εμφανώς. Στις ελάχιστες εξαιρέσεις που αυτό έχει γίνει, οι διαδικασίες είναι τόσο αργές, 
που ο υπεύθυνος ιατρός συνεχίζει τη δράση του μέχρι να συνταξιοδοτηθεί χωρίς να έχει 
βγει τελεσίδικη απόφαση. Όλοι γνωρίζουμε από τον τύπο διάφορα σκάνδαλα που ταλα-
νίζουν την ιατρική κοινότητα ιδιαίτερα με ορθοπεδικά υλικά ή καρδιακούς βηματοδότες 
που είχαν τοποθετηθεί χωρίς ενδείξεις με γνωστά τα ονόματα των δραστών, αλλά κατά 
ένα περίεργο τρόπο κανείς δεν έχει τιμωρηθεί. Γνωρίζοντας αυτό οι ιατροί που είναι 
επιρρεπείς στην παρανομία, δεν διστάζουν να συνεχίζουν τη δράση τους εις βάρος των 
ασθενών και του συστήματος υγείας και κατά συνέπεια εις βάρος του κράτους. 

Ένα άλλο θέμα που συντελεί στο φαινόμενο των μη αναγκαίων θεραπειών είναι ο 
μεγάλος αριθμός ιατρών. Η πολιτεία δεν είχε ούτε έχει κανένα προγραμματισμό στην 
παραγωγή ιατρών. Έτσι σήμερα έχουμε 3 φορές περισσότερους ιατρούς από αυτούς 
που χρειαζόμαστε. Είναι φανερό, ότι το έργο υπηρεσιών υγείας μοιράζεται σε περισσό-
τερους ιατρούς και επειδή το μοίρασμα είναι άνισο ορισμένοι ιατροί έχουν πρόβλημα 
επιβίωσης. Καταφεύγουν σε μεθόδους μη ηθικές για να αυξήσουν το εισόδημά τους, 
είτε συνιστώντας θεραπείες που δεν χρειάζονται, είτε προτείνοντας άλλες που είναι 
πολύ ακριβές ενώ υπάρχουν φτηνότερες λύσεις. Αντικειμενικός σκοπός είναι η αύξηση 
του προσωπικού κέρδους που τελικά επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με την ατιμωρησία, 
την έλλειψη ελέγχου και την ανοχή του ιατρικού κόσμου. 

Η διαπίστωση ύπαρξης ενός προβλήματος, όπως αυτού των μη αναγκαίων και κατά 
παράβαση των κανόνων ηθικής θεραπειών και χειρουργικών επεμβάσεων, συνήθως 
είναι εύκολη. Εάν παραμείνουμε στις διαπιστώσεις και τις καταγγελίες το πρόβλημα θα 
εξακολουθήσει να υφίσταται ενδεχομένως σε μεγαλύτερη κλίμακα, αφού θα γίνει γνωστό 
παντού και μπορεί να βρει μιμητές. Σημασία έχει η ριζική και άμεση αντιμετώπιση με 
συνδυασμένη δράση της πολιτείας, των πανεπιστημίων, των ιατρικών συλλόγων αλλά 
κυρίως αυτών που προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς και έρχονται σε 
άμεση επαφή με αυτούς, που στην προκειμένη περίπτωση είναι κυρίως οι γιατροί. Αυτοί 
πρέπει να είναι γνώστες της επιστήμης και των ηθικών κανόνων που απαιτούνται για 
την εφαρμογή της γνώσης. Η διαμόρφωση κατάλληλου χαρακτήρα σε κάθε άνθρωπο 
ώστε να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής που ισχύουν στην κοινωνία 
που ζει, ξεκινά από την οικογένειά του, συνεχίζεται στο σχολείο του, ολοκληρώνεται 
στο πανεπιστήμιο και τελειοποιείται σε μία κοινωνία που όμως λειτουργεί με βάσει τους 
κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας. Σε όλα αυτά τα στάδια σήμερα υπάρχει έλλειμμα 
που σε συνδυασμό με την πλημμελή εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα το πρόβλημα 
των μη αναγκαίων επεμβάσεων να είναι οξύ για διάφορους λόγους. Δεν ζητά κανείς 
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να μηδενιστούν γιατί αυτό είναι ανθρώπινα αδύνατο λόγω της φύσεως της ιατρικής 
επιστήμης αλλά το προφανές, να βρίσκονται σε επίπεδα αποδεκτά από τη διεθνή βιβλι-
ογραφία και να μην παρατηρούνται οι εκτροπές που έχουν αναφερθεί. Η προσπάθεια 
θα πρέπει να είναι συντονισμένη από όλους τους υπεύθυνους φορείς, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του προβλήματος και τη μέγιστη ωφέλεια των ασθενών, που και σε 
αυτούς πάλι συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί. 
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Όταν η Ιατρική Ηθική  
Εμπλέκεται με την Πολιτική

Πολυχρόνης Βούλτσος, Απόστολος I. Χατζητόλιος

ΕΙΣΑΓωΓΗ 

Η ηθική είναι κλάδος της φιλοσοφίας. Η ιατρική ηθική αποτελεί την πρακτική εφαρμο-
γή της ηθικής, των αξιών, των αρχών των αξιολογήσεων αυτής στην ιατρική. Η πολιτική 
είναι η τέχνη της διακυβέρνησης της κοινωνίας και ασκείται από την κρατική (πολιτειακή) 
εξουσία. Ένας από τους τομείς όπου εφαρμόζεται η πολιτική είναι η υγεία, ιδιωτική και 
δημόσια. Σαν υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ορίζεται όχι 
η ανυπαρξία νόσου αλλά η εξασφάλιση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ευεξίας 
καθώς και της «ευδαιμονίας» του ατόμου. Κατά τον Αριστοτέλη ο οποίος υποστήριζε 
τη στενή σχέση πολιτικής και ηθικής, ο πολίτης δεν μπορεί να βρίσκεται σε ευδαιμονία 
ατομικά, εκτός της ένταξής του στο κοινωνικό σύνολο όπου ολοκληρώνεται.1,2 Η ευδαι-
μονία νοείται ως απόρροια των αρετών τις οποίες οφείλει να διαθέτει το άτομο, ώστε 
να μην οδηγείται σε καταχρήσεις και αθέμιτες υπερβάσεις του μέτρου.

Τόσο η ιατρική όσο και η πολιτική συγκλίνουν κυρίως στον σκοπό της εξασφάλισης 
της ατομικής και κοινωνικής ευδαιμονίας του ατόμου (πολίτη) αλλά και της ευδαιμονίας 
του κοινωνικού συνόλου («κοινό καλό»).

Εντονότερο πολιτικό χαρακτήρα σε σχέση με την ιατρική ηθική έχει η βιοηθική στην 
οποία έχει μετατοπιστεί το βάρος της σχέσης της ηθικής με την ιατρική τα τελευταία έτη, 
εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνοεπιστημών στο πεδίο της ιατρικής και της 
βιολογίας, της ενίσχυσης του ρόλου του αυτοκαθορισμού του πολίτη, της δημιουργίας 
πλουραλιστικού χαρακτήρα κοινωνιών οι οποίες διακρίνονται για ιδεολογική ετερογένεια 
και ιδεολογικές συγκρούσεις.3 Ο πολιτικός χαρακτήρας της βιοηθικής εμφαίνεται τόσο 
από τον ορισμό της όσο και από την ιστορική της εξέλιξη σε συσχετισμό με συμβάντα 
έντονου πολιτικού χαρακτήρα. Ο θεμελιωτής του όρου της βιοηθικής Potter4 το 1971 
την περιέγραψε ως ένα νέο κλάδο που συνθέτει τη βιολογική γνώση με τη γνώση του 
συστήματος των ανθρωπίνων αξιών, και θεωρεί ότι αφορά την επιβίωση του ανθρώπου 
και την ισορροπία αυτού μέσα στο ευρύτερο οικοσύστημα. Της αποδίδει δηλαδή έναν 
οικολογικό-παγκόσμιο χαρακτήρα. Ο Reich5 το 1995 της αποδίδει ένα ευρύτερο ορισμό 
ο οποίος επαναλήφθηκε το 2004. Την ορίζει σαν τη συστηματική μελέτη των ηθικών 
(moral) διαστάσεων περιλαμβανομένης της ηθικής (moral) θεώρησης, των αποφάσεων, 
της συμπεριφοράς και των πολιτικών των επιστημών της ζωής και της επιμέλειας, της 
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υγείας, η οποία χρησιμοποιεί διάφορες ηθικές μεθοδολογίες σε ένα διεπιστημονικό 
πλαίσιο. Με τον ορισμό του ο Reich διευρύνει την έννοια της βιοηθικής προς το πεδίο 
της πολιτικής και προς τον ηθικό πλουραλισμό (τον οποίο καλείται να διαχειριστεί η 
πολιτική). Πιο συνοπτικά, η βιοηθική είναι το κομμάτι της ηθικής (moral) φιλοσοφίας το 
οποίο έχει ως αντικείμενο και πεδίο την επέμβαση του ανθρώπου στον άνθρωπο στον 
χώρο της ιατρικής και της βιολογίας, και ως τέτοια περιλαμβάνει την ιατρική ηθική. Ως 
αυτοδύναμος κλάδος, διαφοροποιημένος από την παραδοσιακή ιατρική ηθική, έχει τη 
δική της μεθοδολογία, αναφέρεται σε νέα καθήκοντα και δικαιώματα, νέους ορισμούς 
εννοιών.

Η ιατρική ηθική (και η βιοηθική γενικότερα) είναι εφαρμοσμένη, πρακτική φιλοσοφία.6 
Είναι βαρυσήμαντο σύγχρονο πολιτισμικό φαινόμενο με σημαντική απήχηση στο χώρο 
της πολιτικής με την οποία βρίσκεται σε στενή διαλεκτική σχέση. Άλλωστε τα φαινόμε-
να «σήψης» στο πολιτισμικό και το πολιτικό επίπεδο συνδέονται στενά. Η ιατρική ηθική 
ιστορικά αναπτύχθηκε σημαντικά σε φάσεις κοινωνικά και πολιτικά “θερμές” (περίοδος 
μετά τον ναζισμό, πυρηνική απειλή, απειλή περιβαλλοντικής καταστροφής, φυλετικές 
διακρίσεις, φεμινιστικό κίνημα, σεξουαλική απελευθέρωση, προβλήματα εκμετάλλευσης 
και υποσιτισμού του “τρίτου κόσμου” κ.α.). Η βιοηθική αναπτύχθηκε σαν άμυνα του 
ανθρώπου απέναντι στην εισβολή των τεχνοεπιστημών και τη ραγδαία ανάπτυξη των 
ιατρο-βιολογικών επιστημών με τέτοιον τρόπο ώστε απειλούνται θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα (αυτονομία, αξιοπρέπεια κ.α.), δεδομένου ότι στη σύγχρονη εποχή η ια-
τροβιολογία δεν υποστηρίζει μόνον τη ζωή αλλά επεμβαίνει σε αυτή π.χ. καθιστώντας 
ρευστά τα όρια αυτής, την αρχή και το τέλος της, “βελτιώνοντας” ή ελέγχοντάς τη διά 
της γονιδιωματικής ή διά των νευροεπιστημών κ.α. 

Πράγματι, με την πρόοδο της επιστήμης και τεχνολογίας στην ιατρική, έχουν ανακύ-
ψει και προβλήματα, τα οποία κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την δυνατότητα που έχει 
πλέον ο άνθρωπος να επεμβαίνει στον πυρήνα της ζωής, να την τροποποιεί, διαστέλλο-
ντας το ανθρώπινο σώμα και ευρύτερα την ανθρώπινη ύπαρξη στο χώρο και το χρόνο, 
τροποποιώντας το περιβάλλον και επηρεάζοντας τη ζωή παρόντων και μελλοντικών 
γενεών (π.χ. διά των επεμβάσεων στο περιβάλλον ή διά της επέμβασης στο ανθρώπινο 
γονιδίωμα, ή διά των εφαρμογών των νευροεπιστημών κ.λπ.). Τα επιμέρους νέα προ-
βλήματα που ανακύπτουν απαιτούν διεπιστημονική και πολυεπιστημονική προσέγγιση. 
Έτσι, σε συνδυασμό με τη ‘‘δύση’’ του ιατρικού πατερναλισμού και την ανάδυση των 
πλουραλιστικού χαρακτήρα δυτικών κοινωνιών,3 η βιο-ιατρική ηθική εντάσσεται πλέον 
στον αυτοτελή δια/πολυ-επιστημονικό7 κλάδο της βιοηθικής και περιλαμβάνει την ηθική 
της βιοϊατρικής έρευνας και την κλινική ηθική8 η οποία ασχολείται με την ανάλυση των 
προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον 
ασθενή και τη θεραπευτική ιατρική ομάδα. Η βιοηθική αποτελεί κατά βάση την εφαρμο-
σμένη ηθική στον χώρο της βιο-ιατρικής.

 Η πολιτική εκφράζεται διά του βιοδικαίου στον χώρο των ιατροβιολογικών επιστημών, 
το οποίο έχει διφυή βάση: την επιστήμη και το δίκαιο το οποίο αποτελεί έκφραση του 
οργανωμένου κοινωνικού συνόλου διά μέσου της πολιτειακής εξουσίας η οποία ασκεί 
την πολιτική. Ενδέχεται μια (βιο)διαιϊκή διάταξη να επαφίεται ως προς την ερμηνεία 
και εφαρμογή της στην επιστήμη: τυπικό παράδειγμα είναι ο ορισμός του θανάτου η 
διάγνωση του οποίου επαφίεται στην ιατρική επιστήμη και βεβαίως την ηθική της.
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Τελευταία αναπτύχθηκε ο αυτόνομος κλάδος της βιοπολιτικής9 η οποία ασχολείται 
με την βιολογική προσέγγιση των μεθόδων λήψης αποφάσεων και θέσπισης κανόνων 
(διακυβέρνησης) σε μια κοινωνία (άσκηση της πολιτικής) καθώς και με την πολιτική 
διαχείρισης των τομέων των ιατροβιολογικών επιστημών.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡωΠΟ.

Η έννοια που στην ελληνική γλώσσα ορίζεται ως «ηθική», στις λατινογενείς γλώσσες 
όπως είναι π.χ. η ιταλική διακρίνεται στον όρο morale και στον όρο etica. Ως morale 
νοείται το σύνολο των αξιών που προκύπτουν από την παράδοση μιας κοινωνίας που 
καθορίζουν την συμπεριφορά ατόμων, ομάδων ή θεσμών υποδεικνύοντας τις συνήθειες 
και τους κανόνες (νόρμες) συμπεριφοράς.8 Οι αξίες αυτές μπορεί σε περιόδους κρίσεων 
να επαναπροσδιορίζονται, να αποκόπτονται από την παράδοση και το παρελθόν ώστε να 
δημιουργείται νέα ηθική. Ο βαθμός συνάφειας της ατομικής ή κοινωνικής συμπεριφοράς 
με τις ως άνω προκαθορισμένες αξίες και τους κανόνες που αυτές υποδεικνύουν απο-
τελεί την ηθικότητα (moralità). Αυτή δεν επιβάλλεται με την απειλή της καταστολής εκ 
μέρους του κράτους όπως το δίκαιο αλλά από το εσωτερικό του ατόμου ή την κοινωνική 
κριτική. Πάντως δεν αποτελεί ηθικότητα η εξωτερική συμμόρφωση του ανθρώπου με 
κάποια πρότυπα συμπεριφοράς π.χ. από φόβο συνεπειών ή από κοινωνικό κομφορμι-
σμό αλλά το εσωτερικό αίσθημα όπως ορθά επισημαίνει ο Kant. Μια τέτοια εξωτερική 
συμμόρφωση αποτελεί εθιμοτυπία.10 Με τον όρο etica ορίζεται η λογική δικαιολόγηση 
των ηθικών (morale) αξιών. Είναι η κριτική σκέψη της ηθικής (morale), η ανάλυση με 
χρήση επιχειρημάτων των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, των υπέρ και των 
κατά, των ‘‘φωτεινών και σκοτεινών’’ σημείων της ηθικής (morale).8 Με τον καθορισμό 
των ηθικών αξιών που εφαρμόζονται στην ιατρική και την κριτική ανάλυση αυτών ασχο-
λείται η ιατρική ηθική, η οποία μάλιστα ασκεί και παιδαγωγικό ρόλο στον ιατρό καθώς 
απευθύνεται στον εσωτερικό του κόσμο και όχι στην εξωτερική του συμμόρφωση με 
κάποια επιθυμητά πρότυπα συμπεριφοράς. 

Η ιατρική ηθική καθορίζεται από ηθικές αξίες, αρχές και αξιολογήσεις οι οποίες 
εξελίσσονται ιστορικά ανάλογα με το πολιτιστικό και θρησκευτικό περιβάλλον. Αντίθε-
τα με την επιστήμη (science) η οποία ασχολείται με περιγραφή καταστάσεων, η ηθική 
(άρα και η βιο-ηθική) θέτει επιταγές ή απαγορεύσεις, ορισμούς και αξιολογήσεις. Στην 
ιατρική ηθική εδράζεται η ιατρική δεοντολογία η οποία συνήθως πλέον παίρνει τη μορφή 
του νομοθετήματος (π.χ. ν. 3418/2005 Κ.Ι.Δ.=Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), δηλαδή 
έκφρασης της κρατικής εξουσίας η οποία ασκεί την πολιτική. Στις σημερινές ανοικτές 
κοινωνίες περιορίστηκε πολύ ο κοινωνικός έλεγχος προς τον ιατρό με συνέπεια να 
αναγκαστεί η πολιτική εξουσία δεδομένης και της ραγδαίας ανάπτυξης της ιατρικής 
σε πολλούς επιμέρους τομείς να νομοθετήσει για ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας. Η 
ιατρική δεοντολογία αποτελεί την «ηθικοποίηση» του επαγγέλματος, έχει παιδαγωγικό 
χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σχέση ιατρού-ασθενή, ενώ η βιοηθική είναι η ηθική 
της επιστήμης.11 Η ιατρική ηθική αποσκοπεί: α) στην προστασία του ασθενούς ο οποίος 
εξ ορισμού βρίσκεται σε αδύναμη θέση μέσα στην θεμελιώδη, εμπιστευτική αλλά και 
εξουσιαστική σχέση ιατρού-ασθενή, β) στην προστασία των δικαιωμάτων του ασθενούς 
στη διαδικασία για την εξασφάλιση της υγείας του η οποία περιλαμβάνει τη συνολική 
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του ευδαιμονία, σαν άτομο και σαν μέλος του κοινωνικού συνόλου, γ) στην προστα-
σία του δημοσίου συμφέροντος στην υγεία η ύπαρξη του οποίου προϋποθέτει σχέση 
εμπιστοσύνης και διαφάνεια ανάμεσα στον ασθενή (χρήστη υπηρεσιών υγείας) και τον 
ιατρικό κόσμο. Αποσκοπεί όμως η ιατρική ηθική και δ) στην εξασφάλιση του κύρους 
του ιατρικού σώματος στην κοινωνία, είτε ρυθμίζοντας τη σχέση του ιατρού με τους 
ασθενείς, είτε ρυθμίζοντας τη σχέση των ιατρών μεταξύ τους και με την κοινωνία. Την 
ιατρική ηθική αφορά η προστασία των ασθενών ατομικά αλλά και του αγαθού της υγείας 
σαν συλλογικό-κοινωνικό αγαθό,11 ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνία τόσο σαν σύνολο 
ατόμων όσο και σαν ολότητα (community) και αυτό της προσδίδει ουσιαστικό πολιτικό 
ρόλο. Η ιατρική ηθική καλύπτει την ανεπάρκεια του δικαίου ως προς τη ρύθμιση των 
ραγδαία εξελισσόμενων σύγχρονων επιμέρους ιατροβιολογικών ζητημάτων. Το δίκαιο ως 
έλλογο πεπερασμένο ανθρώπινο κατασκεύασμα12 και ως έχον κατασταλτικό χαρακτήρα13 
αδυνατεί να ρυθμίσει πλήρως όλα τα σχετικά επί μέρους ζητήματα. Αλλά και η ίδια η 
σχέση ιατρού-ασθενή έχει όχι μόνο νομικά αλλά και έντονα εξωνομικά -ανθρωπιστικά 
στοιχεία τα οποία αναγκαστικά παραπέμπουν στην ιατρική ηθική.

Επειδή πρωταρχικός σκοπός της ιατρικής είναι η διαφύλαξη του θεμελιώδους πο-
λύτιμου κοινωνικού αγαθού της υγείας του ασθενούς (άρθρο 2§1 Κ.Ι.Δ.), η διερεύνηση 
του σκοπού της ιατρικής ηθικής προϋποθέτει την προσέγγιση της έννοιας της υγείας. 
Στο προοίμιο του καταστατικού χάρτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως 
υγεία αναφέρεται «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξί-
ας». Ανάλογα ορίζεται η υγεία και στο άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ν. 
1426/1984). Έτσι, η υγεία αποκτά ευρεία έννοια, υπάγεται στην έννοια της προσωπικό-
τητας.14 Ανάλογα φαίνεται ότι τοποθετείται το ελληνικό Σύνταγμα το οποίο στο άρθρο 
5§5 Σ τη συνδέει μάλιστα και με τη γενετική ταυτότητα του προσώπου, διευρύνοντας 
την έννοια της περισσότερο σε σχέση με τον ορισμό του Π.Ο.Υ.14 Όμως η έννοια της 
ευδαιμονίας / ευεξίας είναι - όπως ορθά παρατηρείται- αόριστη και εξωνομική.14 Έτσι π.χ. 
συνδέοντας άμεσα την πολιτική με την ιατρική ηθική θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς 
ότι η εξασφάλιση εκ μέρους του κράτους ενός ελάχιστου εισοδήματος για όλους τους 
πολίτες είναι αναγκαίο για να υπάρχει «υγεία». Βέβαια η ευδαιμονία του ατόμου νοείται 
μόνον μέσα στο κοινωνικό σύνολο όπου ανήκει και όχι απολύτως ατομικά (Αριστοτέλης).1,2 
Αυτό ίσως απετέλεσε τη βάση της κοινωνιστικού τύπου βιοηθικής των ευρωπαϊκών 
χωρών της Μεσογείου όπου το άτομο δεν θεωρείται απολύτως ατομικιστικά όπως στις 
βόρειες έντονα φιλελεύθερες χώρες, αλλά σαν συν-κοινωνός.10 Βέβαια σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 21§3 Σ το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Κατά την 
επικρατούσα άποψη θεωρείται όμως ότι έστω και για το ιδιαίτερο κοινωνικό αγαθό της 
υγείας δεν έχει ο πολίτης αξίωση έναντι του κράτους. Αυτό έχει αμφισβητηθεί από την 
ελληνική θεωρία μετά από την θέσπιση του άρθρου 5§5 Σ.14 Έτσι, ο σκοπός της ιατρικής 
ηθικής οριακά ταυτίζεται με εκείνον της πολιτικής σε ότι αφορά την άσκηση της στον 
τομέα της υγείας των πολιτών. 

Στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνοεπιστημών, θεμελιώδεις 
έννοιες της ηθικής όπως νόσος/ασθένεια, καλό/κακό αλλά και προσωπικότητα, αξιοπρέ-
πεια, αλληλεγγύη, ιδιωτική αυτονομία, εαυτός, ευπάθεια κ.α. επαναπροσδιορίζονται ως 
προς το περιεχόμενό τους, αλλά και ως προς τον πρωταρχικό τους ρόλο. Κάποιες από 
αυτές, έστω και ελάχιστες, είναι ανάγκη να έχουν απόλυτη ισχύ ώστε να αποφεύγεται 
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ο χαοτικός, αναποτελεσματικός και επικίνδυνος «ηθικός σχετικισμός». 
Κλασσικές αρχές της ιατρικής ηθικής είναι εκείνες που διατυπώθηκαν από τους Beau-

champ και Childress15: Η αρχή της αυτονομίας, της ωφέλειας, του «μη βλάπτειν», της 
δικαιοσύνης και της ισοτιμίας, δηλαδή της ισότιμης μεταχείρισης με την οποία συνδέονται 
και οι αρχές του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ασθενούς και της εμπιστευτικότητας.

Η ιατρική ηθική είναι μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας καθώς και μέρος της 
παιδείας που οφείλει να διαθέτει ο ιατρός, ιδίως ο νεώτερος, αφού παρατηρείται ότι ο 
μεγαλύτερος σε ηλικία ιατρός λόγω πείρας και κοινωνικού κύρους σέβεται περισσότερο 
τους κανόνες της ιατρικής ηθικής.16 Ο ιατρός, όχι μόνον οφείλει να διαθέτει ηθικότητα 
αλλά και γνώσεις σχετικά με ζητήματα ιατρικής ηθικής της οποίας η ύλη έχει διογκωθεί 
σημαντικά σήμερα λόγω των προόδων της ιατρικής. Η παιδεία στον τομέα της ιατρι-
κής ηθικής (γνώσεις που αφορούν δικαιώματα, καθήκοντα, αξίες, αρχές, ανίχνευση 
και ορθή επίλυση ηθικών διλημμάτων κ.α.) είναι ευθύνη της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Ορθά επισημαίνεται17 ότι ο ιατρός, όχι μόνον οφείλει να είναι επαρκώς καταρτισμένος 
επιστήμων (Bonus Medicus), αλλά να λειτουργεί και όπως ο δικαστής (Medicus Justus) 
όσον αφορά ηθικά ζητήματα, διαθέτοντας συνεπώς κύρος, αξιοπιστία, δυνατότητα 
αυτό-εξαίρεσης κ.α. 

Η ιατρική ηθική ως ανήκουσα στη φιλοσοφική ηθική διακρίνεται6 σε: 1) Ηθική των 
κανόνων (normative) η οποία εξετάζει ποια συμπεριφορά είναι σωστή ή επιβεβλημένη, 
και αυτό το κρίνει συνήθως είτε δεοντολογικά διά της εξέτασης αν εφαρμόζονται κά-
ποιες γενικές αρχές είτε αξιολογώντας τις συνέπειες μιας πράξης (consequentialism) 
για το άτομο ή για το μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου (ωφελιμισμός). Κατά 
τη δεοντολογική προσέγγιση σκοπός της αναγνώρισης της υπευθυνότητας είναι η 
αποζημίωση ή αποκατάσταση της ζημίας (retribution) ενώ η εκτίμηση των συνεπειών 
σκοπεύει στην πρόληψη, την εκπαίδευση των ατόμων σε ηθική συμπεριφορά, τη διόρ-
θωση της συμπεριφοράς των ηθικά παραβατικών ατόμων. 2) Μεταηθική η οποία εξετάζει 
τι σημαίνει καλό ή επιβεβλημένο και 3) Εφαρμοσμένη ηθική. Υπάρχει και η λεγόμενη 
‘‘περιγραφική ηθική’’ η οποία δια της εμπειρικής επιστημονικής προσέγγισης επιχειρεί 
να περιγράψει ή να ερμηνεύσει τα φαινόμενα της ηθικότητας,18 αν και η «περγραφή» 
είναι χαρακτηριστικό όχι της ηθικής αλλά της επιστήμης (science).

Η ιατρική ηθική σε όλα τα επιμέρους επίπεδα που την χαρακτηρίζουν (καθορισμός 
του καλού / σωστού ή άλλων θεμελιωδών αξιών, εννοιών ή αρχών, εφαρμογή αυτών 
των αρχών στην πράξη, απόδοση σε υποκειμενικό επίπεδο ηθικών ευθυνών κ.α.) επη-
ρεάζεται ριζικά από σημαντικά γεγονότα και μεταβολές στο κοινωνικό, πολιτισμικό και 
πολιτικό επίπεδο καθώς και από τη δημόσια συζήτηση κάποιων ιατρο-ηθικών ζητημάτων. 
Ζητήματα ιατρικής ηθικής (π.χ. αμβλώσεις, ευθανασία, μεταμοσχεύσεις, υποβοηθού-
μενη αναπαραγωγή) συχνά διχάζουν τους πολίτες και έτσι προκαλούν ζητήματα που 
ενδιαφέρουν άμεσα την πολιτική.

Όχι μόνον η ιατρική ηθική αλλά γενικότερα ο (σχετικά νέος) κλάδος της εφαρμοσμένης 
ηθικής αναπτύχθηκε από την δεκαετία του ’60 ιδίως στις αγγλοσαξονικές χώρες εξαιτίας 
συμπλέγματος παραγόντων, ιδίως κοινωνικο-πολιτικού χαρακτήρα: έντονες κοινωνικές 
και πολιτισμικές μεταβολές, πυρηνική απειλή, εξάντληση των φυσικών πηγών ενέργειας 
και πόρων, ραγδαίες πρόοδοι με την εφαρμογή της τεχνολογίας στις επιστήμες και 
ιδιαίτερα στις ιατροβιολογικές επιστήμες. Οι De Marco και Fox19 σημειώνουν ότι κατά 
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τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ αναπτύχθηκε η εφαρμοσμένη φιλοσοφία σαν 
αυτόνομος κλάδος. Ενισχύθηκε από το φοιτητικό κίνημα της αμφισβήτησης κατά τη 
διάρκεια του ’60 και ακολούθως πυροδότησε τη σκέψη φιλοσόφων ευρύτερα. 

3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕξΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡωΠΟΥ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Max Weber20 συνδέει την έννοια της πολιτικής με την εξουσία και το νόμιμο 
μονοπώλιο της χρήσης της βίας. Ο David Easton20την ορίζει ως την κατανομή των επι-
τακτικών αξιών (αποφάσεων) στο χώρο της κοινότητας. Ο Giovanni Sartori20 την ορίζει 
ως τη σφαίρα των κυρίαρχων συλλογικών αποφάσεων. Ο πάπας Ιωάννης Παύλος ο ΙΙ,21 
μιλώντας το 1999 στο Πολωνικό κοινοβούλιο την όρισε σαν πολλαπλή και διαφορετική 
δράση στο χώρο της οικονομίας, της κοινωνίας, της νομοθεσίας, της διοίκησης και του 
πολιτισμού, προορισμένη να προάγει θεσμικά και οργανικά το ‘‘κοινό καλό’’. Η πολιτική 
είναι μια διαδικασία δια της οποίας ομάδες ανθρώπων λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις. 
Αφορά την τέχνη (ή την επιστήμη) του να διαχειρίζεται κανείς κυβερνητικές ή κρατικές 
υποθέσεις. Πολιτική είναι η ρύθμιση δημοσίων ζητημάτων στους διάφορους κοινωνικούς 
τομείς (υγεία, παιδεία κ.α.) και η μεθοδολογία και τακτική η οποία ακολουθείται για να 
φθάσει κανείς στην υιοθέτηση τέτοιων ρυθμίσεων. 

Η πολιτική κατά την πλέον ορθή άποψη οφείλει να τίθεται στην υπηρεσία του ατόμου 
και της κοινωνικής ολότητας και όχι να συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό υποστηρίχθηκε 
ήδη από την εποχή του Thomas More (1478-1535). Η πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί 
σαν αυτοσκοπός, σαν εξουσία ή προνόμιο αλλά μόνο σαν όργανο στην υπηρεσία της 
κοινωνίας. Το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει στον πολίτη ό,τι είναι αναγκαίο ώστε αυτός 
να διάγει μια αξιοπρεπή ζωή. Όπως επισημαίνει η Nussbaum,22 μεταξύ των βασικών τομέ-
ων της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας για τους οποίους οφείλει να φροντίζει το 
κράτος αναφορικά με τους πολίτες του (όπως π.χ. καλλιέργεια, ελευθερία συνείδησης, 
θρησκευτική και πολιτική ελευθερία, πολιτική συμμετοχή, ελεύθερος χρόνος, ανθρώπινη 
διαβίωση κ.λπ.) περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της σωματικής υγείας και ακεραιότητας, 
κάτι που ενδιαφέρει άμεσα την ιατρική ηθική.

Η προσέγγιση της σχέσης της πολιτικής με την ηθική παραπέμπει ευθέως στο όνομα 
του Μακεδόνα φιλόσοφου Αριστοτέλη (384-323 π.Χ.), η σκέψη του οποίου επηρέασε 
ουσιαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο τους κοινωνικούς φιλοσόφους και διανοητές, μεταξύ 
των οποίων και ο Karl Marx.22 Ο Αριστοτέλης συνέδεσε στενά την ηθική με την πολιτική 
και ορίζει των άνθρωπο σαν πολιτικό ον, στα έργα του Πολιτικά1 και Ηθικά Νικομάχεια.2 
Η ευδαιμονία του ατόμου επιτυγχάνεται δια της αρετής την οποία διδάσκει η ηθική. Από 
την άλλη δε ο άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης σαν μονάδα αλλά ολοκληρώνεται μόνο 
μέσα στην πολιτεία. Ο Αριστοτέλης θεωρεί την ηθική ως μέρος της πολιτικής επιστήμης. 
Στον αντίποδα της αριστοτελικής σκέψης σε ό,τι αφορά τη σχέση της ηθικής με την 
πολιτική βρίσκεται ο Machiavelli (1469-1527) που υποστηρίζει –ιδίως στο γνωστό έργο 
του «Ο Ηγεμών»23- την απόλυτη κρατική εξουσία η οποία αποσκοπεί μόνο στην διατή-
ρηση και ενδυνάμωση της ισχύος της χωρίς να δεσμεύεται από απόλυτες θεολογικές 
ή ηθικές-φιλοσοφικές ή νομικές αξίες ή αρχές. Στη σύγχρονη εποχή του αχαλίνωτου 
φιλελευθερισμού (λιμπεραλισμού) στο οικονομικό και όχι μόνο πεδίο, της διαφθοράς 
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στο χώρο της εξουσίας (πολιτικής) η οποία παραπέμπει μάλλον σε υιοθέτηση των αρχών 
του Machiavelli παρά του Αριστοτέλη, είναι αναγκαία πιο πολύ από ποτέ η επιστροφή 
στην αριστοτελική σκέψη για τη σχέση ηθική-πολιτικής, με κέντρο το πρόσωπο και την 
υπευθυνότητα.22

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική οφείλει να συνδυάζει τη θέσπιση δικαιϊκών κανόνων 
από την πολιτειακή εξουσία με την εκούσια (όχι ακούσια ή συμβιβαστική) συμμόρφωση 
των πολιτών στις διατάξεις αυτές. Η πολιτική ευθύνεται για την εξασφάλιση του ως άνω 
συνδυασμού και συνεπώς της εσωτερικής αρμονίας της έννομης τάξης η οποία δεν είναι 
απλά ένα άθροισμα αλλά ένα οργανωμένο σύστημα δικαιϊκών κανόνων.24

Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορούν η ηθικότητα των νόμων (το αξίωμα dura lex sed 
lex δεν είναι καθόλου ηθικό), η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την 
εξουσία και τους νόμους (π.χ. επηρεάζοντας θετικά την ψυχολογία των πολιτών) και σε 
τελική ανάλυση η κοινή ειρήνη η οποία είναι ένα από τα σπάνια κοινώς αποδεκτά έννο-
μα αγαθά στις σύγχρονες συγκρουσιακές-πλουραλιστικές και ιδεολογικά ετερογενείς 
κοινωνίες και αποτελεί την κοινωνική όψη του έννομου αγαθού της δημοσίας τάξεως,24 
δηλαδή ενός εννόμου αγαθού με έντονα πολιτειακό χαρακτήρα και σημασία για την 
πολιτική που ασκείται. 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ (ΒΙΟ) ΗΘΙΚΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ

Ένα στοιχήματα της σύγχρονης πολιτικής αλλά και ηθικής (και ιδίως της βιοηθικής) 
είναι η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων εκ μέρους της πολιτικής εξουσίας με ταυτό-
χρονο σεβασμό στον πλουραλιστικό χαρακτήρα των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών οι 
οποίες διακρίνονται από ιδεολογική ετερογένεια. Το ζήτημα οξύνεται όταν πρόκειται 
για οριακά και αμφιλεγόμενα βιοηθικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την ραγδαία 
ανάπτυξη των τεχνο-επιστημών στο χώρο της ιατρικής και της βιολογίας. Η υιοθέτηση 
κάποιων απόλυτων βιοηθικών αξιών (επαναπροσδιορισμένων ως προς το εννοιολογικό 
τους περιεχόμενο τη σύγχρονη εποχή) είναι αναγκαία. Ο ισότιμος σεβασμός όλων των 
συντρεχουσών ιδεολογιών σε μια κοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτο, σε μηδενι-
στικό «σχετικισμό», ο οποίος μπορεί να δώσει αφορμή για έναν στείρο νομικό θετικισμό 
(όπως υποστήριξε ο Kelsen) ο οποίος νομικός θετικισμός μπορεί να αποτελέσει δικαιο-
λογητικό νομικά θεμέλιο απολυταρχικών καθεστώτων, καταλύοντας σε τελική ανάλυση 
όχι μόνον τη βιοηθική αλλά και τη δημοκρατία. Η ετυμηγορία των πλειοψηφιών έστω 
και αν προέκυψε μέσα από νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες (proceduralism) δεν είναι 
πάντα και η πλέον ηθικά αποδεκτή θέση, είτε προσεγγίζεται η έννοια του καλού, είτε 
θεολογικά, είτε με επίκληση του φυσικού δικαίου, είτε διαισθητικά, είτε μέσα από άκρως 
θεμελιώδεις συνταγματικές έννοιες και αρχές της δημοκρατίας. Άλλωστε ό,τι είναι νό-
μιμο δεν είναι και ηθικό.25 Ας μη λησμονούμε ότι στη δίκη του Χριστού ακολουθήθηκε 
από τον Πιλάτο η δημοκρατική οδός. Ο ναζισμός ανήλθε δημοκρατικά στην εξουσία 
και οι ναζιστικοί νόμοι ήταν ‘‘νόμιμοι’’. Ούτε μια μινιμαλιστική βιοηθική προσέγγιση των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων ταυτοχρόνως των πολιτών που συνυπάρχουν σε 
μια κοινωνία η οποία επιδιώκει την ανοχή μέσα από την «ιεροποίηση» της διαδικασίας 
θέσπισης κάποιων αρχών (όπως πρότεινε ο Ε.T. Engelhard Jr)26 μπορεί να επιλύσει ηθικά 
διλήμματα. Μάλιστα περιορίζει κατά απαράδεκτο ηθικά τρόπο την έννοια «πρόσωπο» 
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στην ύπαρξη κάποιων λειτουργιών και ιδιοτήτων (π.χ. ικανότητα για σκέψη, επικοινω-
νία, ελάχιστη ηθική συνείδηση κ.λπ.).26 Το κοινά αποδεκτό αγαθό σε μια πλουραλιστική 
κοινωνία είναι η κοινωνική ειρήνη, η αποφυγή της σύγκρουσης των ιδεολογιών. Αυτή 
επιβάλει να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι απόψεις, να ακολουθείται μια όσον το δυνατόν 
πιο ευρεία πλουραλιστική προσέγγιση μετά από δημόσιο διάλογο και με βάση κάποιες 
απολύτου ισχύος αξίες και αρχές, να περιορίζονται κάποια θεμελιώδη δικαιώματα στο 
μέτρο όμως της αναλογικότητας. Έτσι π.χ. μπορεί για χάρη της ιατροβιολογικής έρευνας 
ή της εξεύρεσης μοσχευμάτων να περιορίζεται ο αυτοκαθορισμός του πολίτη υπέρ της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς όμως να εξαλείφεται εντελώς. 

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤωΝ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚωΝ ΖΗΤΗΜΑΤωΝ

Μεταξύ των ιατροβιολογικών ζητημάτων που καλείται να ρυθμίσει η πολιτική είναι: 
α) Η κατανομή των προτεραιοτήτων στο χώρο της υγείας (health delivery) και η κατα-

νομή των διαθέσιμων πόρων για την υγεία γενικά και για τα επιμέρους ζητήματα που 
αφορούν την υγεία (έρευνα, π.χ. με βλαστοκύτταρα, μεταμοσχεύσεις, υποστήριξη 
διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων κλπ.).

β) Η διαμόρφωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, η οριοθέτηση της 
ιατρικής εξουσίας που ασκείται μαζί με την κρατική, η διατήρηση ισορροπίας ανά-
μεσα στον αδύναμο ασθενή και τον σε ισχυρή θέση ευρισκόμενο ιατρό στο ζήτημα 
της νομικής αντιμετώπισης του ιατρικού σφάλματος. Οφείλει να δικαιώνεται και να 
προστατεύεται ο ασθενής (χρήστης υπηρεσιών υγείας) αλλά και να μη συμπιέζεται 
υπερβολικά ο ιατρός ώστε να οδηγείται στην (θετική ή αρνητική) αμυντική άσκηση 
της ιατρικής με αρνητικές συνέπειες σε τελική ανάλυση για τον ασθενή, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα δια της επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων.10 Η αμυντική ιατρική 
παραβιάζει την ιατρική ηθική. Πολιτική σημασία έχει και ο βαθμός διείσδυσης της 
ιδιωτικής ιατρικής στον παραδοσιακό χώρο της δημόσιας υγείας.

γ) Η πολιτειακή εξουσία που ασκεί την πολιτική είναι επιφορτισμένη με την ενημέρωση 
του κοινού σε ζητήματα που αφορούν την υγεία. Ελλιπής ενημέρωση, ενημέρωση 
που δεν συνάδει με το πολιτισμικό επίπεδο του κοινού ή υπερβολική ενημέρωση ή 
ενημέρωση σε γλώσσα τεχνική και ακατανόητη από το κοινό (που αποτελεί μορφή 
αμυντικής άσκησης της ιατρικής), διευρύνει το χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα στην 
κοινωνία και την ιατρική,8 το οποίο δεν συμπλέει με την ιατρική ηθική.

 Η πολιτική οφείλει να εξασφαλίζει και να διατηρεί την εμπιστευτικότητα του κοινού 
προς την ιατρική σε ζητήματα παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. στο ζήτημα των 
μεταμοσχεύσεων ώστε να υπάρχουν δωρητές οργάνων) αλλά ιδίως στο πεδίο της 
ιατροβιολογικής έρευνας. Χαρακτηριστικός είναι ο ρόλος της εμπιστευτικότητας των 
πολιτών στη έρευνα με τις βιοτράπεζες (biobanking), ιδίως στις βιοτράπεζες ευρείας 
πληθυσμιακής κλίμακας (με αριθμό δειγμάτων >10.000) για την λειτουργία των οποίων 
είναι απολύτως αναγκαία η εμπιστευτικότητα του πληθυσμού.27 Η εμπιστοσύνη του 
κοινού στη ιατρική μπορεί να κλονίζεται όταν σημειώνεται καταχρηστική και ανήθικη 
άσκηση της ιατρικής και της βιολογίας. Ως τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται σε δι-
εθνές επίπεδο η λήψη και διατήρηση οργάνων και ιστών από νεκρούς στη Βρετανία 
και η απόρριψη από Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες των γενετικά τροποποιημένων 
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προϊόντων (GM) λόγω ανεπαρκούς επικοινωνίας της επιστήμης με το κοινό και τις 
ανησυχίες του.27 Μεταξύ των ζητημάτων που οφείλει να επιμεληθεί η πολιτική για 
εξασφάλιση της ιατροβιολογικής έρευνας που διεξάγεται με ομαλό και ηθικό τρόπο, 
είναι τα εξής: η πρόληψη και η καταστολή των καταχρήσεων, η ενημέρωση του κοινού 
(για τον σκοπό, τη διαδικασία τα αποτελέσματα της έρευνας, το αναμενόμενο από 
αυτήν όφελος για τον άνθρωπο κ.α.), η διαφάνεια (σχετικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων κ.α.), η συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία, η επίβλεψη από κρατικά 
όργανα της εφαρμογής των ειδικών (όπου υπάρχουν) ή γενικών νομοθετικών διατά-
ξεων, των Guidelines των standards και των αρχών της ηθικής, με τη διεξαγωγή των 
σχετικών reviews. Στην έρευνα με τις βιοτράπεζες, η εμπιστευτικότητα του κοινού είναι 
καίριας σημασίας, γιατί αντίθετα με τις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους α) το όφελος 
για τον συμμετέχοντα στην έρευνα δεν αναμένεται άμεσο για τον ίδιον ή τους δικούς 
του αλλά αναμένεται να ωφελήσει μάλλον μελλοντικές γενεές, β) υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος παραβίασης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του δότη βιολογικού 
υλικού και δεδομένων στις βιοτράπεζες (κληρονομικό, ατομικό ιατρικό ιστορικό, life-
style, γενετικά δεδομένα και πληροφορίες κ.α.), γ) η συναίνεση του δότη υλικού και 
δεδομένων είναι συνήθως ευρεία, άλλως παρεμποδίζεται ουσιαστικά η έρευνα με τις 
βιοτράπεζες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα γενετικά δεδομένα σε μελλοντική 
έρευνα η οποία είναι ακόμη άγνωστη κατά την χρονική στιγμή της χορήγησης της 
αρχικής συναίνεσης.27 Η λειτουργία της βιοτράπεζας μπορεί να διακόπτεται όταν 
καταργείται η εμπιστευτικότητα του κοινού σε αυτές: π.χ. όταν η έρευνα δεν είναι 
ευεργετική για το κοινό συμφέρον στην υγεία, όταν διεξάγεται ενάντια στους κανόνες 
της ηθικής ή όταν η διακυβέρνηση της βιοτράπεζας μεταβάλλει τις προτεραιότητες 
της ενάντια στη βούληση του κοινού, οπότε η συνέχιση της έρευνας στις περιπτώ-
σεις αυτές συγκρούεται με την ιατρική ηθική.27 Όταν παύσει η εμπιστευτικότητα του 
κοινού προς τις βιοτράπεζες περιορίζεται σημαντικά η συμμετοχή του κοινού στην 
έρευνα καθώς και η κοινωνική χρηματοδότηση τους (με επιβάρυνση των μελών της 
κοινότητας).

δ) Η αντιμετώπιση επιμέρους βιοηθικών ζητημάτων που αφορούν είτε την έναρξη είτε 
το τέλος είτε την πορεία της ανθρώπινης ζωής. Πράγματι, τα όρια της ανθρώπινης 
ζωής δεν είναι πλέον σαφή και δεδομένα. Τόσο η έναρξη όσο και το τέλος της έχουν 
γίνει ρευστά και ασαφή με την επιρροή των τεχνο-επιστημών. Στην έναρξη της ζωής 
αφορούν η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στο τέλος της ζωής η δυνατότητα 
σημαντικής επιμήκυνσης της χρονικής φάσης μετάβασης από τη ζωή στον θάνατο με 
την ανάπτυξη των Μ.Ε.Θ. Ο θάνατος έχει «ιατρικοποιηθεί». Συναφή ζητήματα προς 
το τέλος της ανθρώπινης ζωής είναι η επιθανάτιος αρωγή (ευθανασία), ο ορισμός 
και ο τρόπος διαπίστωσης του θανάτου (κίνδυνος σφάλματος, διαφοροδιάγνωση 
κλπ.) αλλά και η αμφισβήτηση του εγκεφαλικού θανάτου καθώς προτείνεται η ‘‘με-
τατόπισή’’ του προς πρωιμότερα στάδια ή προς πλέον όψιμα (εις βάρος βέβαια των 
μεταμοσχεύσεων).10 Όσον αφορά την έναρξη της ανθρώπινης ζωής και τα συναφή 
ζητήματα (αμβλώσεις, ι.υ.α., έρευνα με εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, κλωνοποίηση, 
προεμφυτευτική διάγνωση κ.α.) είναι πολιτικής σημασίας οι επιλογές που γίνονται 
εκ μέρους του εκάστοτε νομοθέτη όσον αφορά το ηθικό και νομικό status του γονι-
μοποιούμενου ωαρίου και πρώιμου εμβρύου, αλλά και την αποδοχή της λεγόμενης 
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κοινωνικοσυναισθηματικής συγγένειας καθώς με αυτή η παραδοσιακή μορφή της 
οικογένειας αλλοιώνεται.10 Επίσης, η αναγνώριση του μόνιμου συντρόφου στη θέση 
του συζύγου στην ι.υ.α. ή στη θέση του «οικείου» ο οποίος μπορεί να χορηγήσει τη 
συναίνεση που νομιμοποιεί μια θεραπευτική ιατρική πράξη,10 αποτελεί μια πολιτική 
επιλογή. Η αποδοχή μη παραδοσιακών μορφών οικογένειας είναι σε τελική ανάλυση 
ιδεολογική - πολιτική επιλογή.
Μεταξύ άλλων, τομείς βιοθητικού χαρακτήρα που έχουν για την πολιτική ύψιστη 

σημασία είναι:
• η εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ασθενών 

(χρηστών υπηρεσιών υγείας), των υποβαλλομένων ή λαμβανόντων μέρος σε 
ιατροβιολογική έρευνα, αλλά και των οριακών φάσεων της ανθρώπινης ζωής. Η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά την ορθότερη άποψη δεν είναι νομικά έννομο αγαθό 
αλλά έννοια η οποία αναπτύχθηκε έντονα μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο μέσα από 
μια ιστορική διαλεκτική, σαν άμυνα του ανθρώπου απέναντι στην εξουσία η οποία 
δεν συνδέεται με την οντολογία του ανθρώπου αλλά προσεγγίζεται μέσα από την 
δια-ατομική αλληλεπίδραση.28 Έννοια δηλαδή βαθύτατα πολιτικής σημασίας.

• η μη διακριτική μεταχείρισή των ασθενών εξαιτίας της φυλής, του φύλου, της 
θρησκείας, της κοινωνικής θέσης, του σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α. συ-
μπεριλαμβανομένης και της πολιτικής ιδεολογίας (αρθρο 2§3 Κ.Ι.Δ.). Αν γίνεται 
διακριτική μεταχείριση των ασθενών με βάση την πολιτική ιδεολογία, τότε η ιατρι-
κή παραβιάζει την ηθική της και γίνεται μέσο αθέμιτης επιβολής συγκεκριμένων 
πολιτικών απόψεων. Επίσης, η ιατρική ηθική απαγορεύει στον ιατρό να συμμετέχει 
σε βασανιστήρια (άρθρο 2§4 Κ.Ι.Δ.). Μη δημοκρατικά καθεστώτα επιβάλουν την 
πολιτική τους ιδεολογία δια των βασανιστηρίων.

• ο καθορισμός της έκτασης της ιατρικής εξουσίας (ιατρικού πατερναλισμού ή 
ορθότερα νέο-πατερναλισμού) και του μοντέλου της σχέσης ιατρού-ασθενή από 
ηθικής και νομικής πλευράς.

• ο περιορισμός της ευγονικής (όπως και άλλων καταχρήσεων): η ευγονική μπορεί να 
προκύψει αρνητικά (προεμφυτευτική ή προγεννητική διάγνωση, επιτρεπτό άμβλωσης 
σε προχωρημένη κύηση για ευγονικούς λόγους, ευρεία ανοχή στην λεγόμενη πρώιμη 
παθητική ευθανασία των νεογνών με βαριές διαμαρτίες περί την διάπλαση κ.α.) ή 
θετικά (αναπαραγωγική κλωνοποίηση, επέμβαση στο γενετικό υλικό, ανάντυξη των 
ικανοτήτων του ανθρώπου με φάρμακα ή με τη γενετική μηχανική, γονιδιωματική, 
εφαρμογές των νευροεπιστημών κ.α.).

• Ο περιορισμός των καταχρήσεων που ενδέχεται να προκληθούν από την ανήθικη 
άσκηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη ιατροβιολογία: δημιουργία 
κοινωνίας ολοκληρωτικού τύπου δια της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης, δια των 
νευροεπιστημών, καταχρηστική άσκηση των πειραματισμών σε ανθρώπους, κατα-
χρηστική άσκηση των επιτρεπτών (ερμηνευτικά) μορφών επιθανάτιας αρωγής που 
μπορεί να επισπεύδουν τον θάνατο, εκμετάλλευση του ζώντος δότη οργάνου όταν 
αναγνωρίζεται διευρυμένος κύκλος δοτών (π.χ. συνδεομένων συναισθηματικά με 
τον λήπτη) ή της κυοφορούσας γυναίκας (παρένθετης μητέρας) κ.λ.π. σε χώρες 
με φτωχό πληθυσμό ή οικονομικούς μετανάστες.

• Η οργάνωση, ο συντονισμός των μεταμοσχεύσεων και η καθιέρωση συστημάτων 
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συναίνεσης του νεκρού δότη που ευνοούν τη δημιουργία δωρητών οργάνων π.χ. 
«τεκμαιρόμενη συναίνεση» όπου μεγιστοποιείται ο ρόλος της αλληλεγγύης σε 
βάρος της ατομικής αυτονομίας.

• Η δυνατότητα να εντάσσονται κάποια τμήματα του ανθρωπίνου σώματος (π.χ. όρ-
γανα, ιστοί, βιολογικό υλικό) ή και όλο το (νεκρό) ανθρώπινο σώμα στην κατηγορία 
των «κοινών» (commons).

• Η ηθική αντιμετώπιση του χρήστη τοξικών ουσιών και του ψυχικά ασθενή. Η 
δυνατότητα να συμμετέχει ο ίδιος όσο μπορεί στη θεραπευτική διαδικασία και ο 
σεβασμός της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς του.
Σημειωτέον ότι όταν πρόκειται για βιοηθικά ζητήματα τα οποία οι διάφορες χώρες 

π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αντιμετωπίζουν νομοθετικά ανομοιόμορφα (π.χ. 
μεταμοσχεύσεις, βιοτράπεζες, έρευνα με βλαστοκύτταρα κ.α.), ορθό φαίνεται να μη 
δεσμεύεται ο εθνικός νομοθέτης στις επιλογές του από υπερεθνικά κέντρα (π.χ. Ευρω-
παϊκά, όπως συνέβη πρόσφατα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έρευνα με εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα).29 Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν προάγεται με τις διαφοροποιημένες 
βιοδικαιϊκές ρυθμίσεις των χωρών οι οποίες βασίζονται σε διαφοροποιημένες βιο-ηθικές 
θεωρήσεις η σύγκλειση μεταξύ των χωρών (π.χ. της Ε.Ε.) σε πολιτικό επίπεδο.30 Έτσι η 
ιατρική ηθική και η βιοηθική μπορεί να καθορίζει την πολιτική σε υπερεθνικό επίπεδο.

6. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Α. ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ‘‘ΕΥ ΖΗΝ’’: ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ.

Η ιατρική στοχεύει στην διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της (σωματικής, 
ψυχικής και πνευματικής) υγείας του ανθρώπου καθώς και στην ανακούφισή του από 
τον πόνο (άρθρο 2§1ΚΙΔ). Αντικείμενο δηλαδή της μέριμνας της ιατρικής είναι η υγεία, 
ατομική και δημόσια. Αντικείμενο της πολιτικής είναι η εξασφάλιση εκ μέρους της δι-
οίκησης -διακυβέρνησης του κράτους της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ατόμου και του 
κοινωνικού συνόλου. Η πολιτική είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων (άσκηση εξου-
σίας) όσον αφορά τους διάφορους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας μεταξύ των 
οποίων η υγεία και η διατύπωση-θέσπιση σχετικών κανόνων (νόμων). Η πολιτική εξουσία 
αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν τον χώρο της υγείας και θεσπίζει τους σχετικούς 
νόμους. Η ιατρική ηθική έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της λεγόμενης ηθικής 
βάσης (ratio) των νομοθετικών αυτών διατάξεων, μεγάλο τμήμα των οποίων ανήκει στο 
λεγόμενο βιο-δίκαιο, έναν αυτόνομο επίσης νέο επιστημονικό κλάδο με διφυή βάση: 
την επιστήμη (ιατρική-βιολογία) και το δίκαιο (με το οποίο εκφράζεται η πολιτική). Στο 
πεδίο αυτό η ιατρική με την πολιτική εμπλέκονται. Η ιατρική ηθική, τουλάχιστον στον 
βαθμό που αφορά την σχέση ιατρού-ασθενή στοχεύει κυρίως στην εξασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ασθενή (τουλάχιστον του λεγόμενου ‘‘σκληρού πυρήνα’’ 
αυτών), τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία έτη μετά τη ραγδαία ανάπτυξη 
των τεχνοεπιστημών στον χώρο της ιατρο-βιολογίας.25 Η πολιτική ασχολείται με την εξα-
σφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων των πολιτών, όχι μόνον 
στον τομέα της θεραπευτικής διαδικασίας και σχέσης ιατρού-ασθενή αλλά και σε όλους 
τους άλλους τομείς. Έτσι η ιατρική με την πολιτική αλληλοκαλύπτονται μερικώς. Εκεί 
που η αλληλεπικάλυψη ιατρικής ηθικής και πολιτικής είναι εκτεταμένη είναι η επίτευξη 
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της ευδαιμονίας του ανθρώπου σαν ένα από τα χαρακτηριστικά του ορισμού της υγείας 
(ΠΟΥ). Μάλιστα η αλληλεπικάλυψη αυτή είναι πλήρης κατά μια μάλλον μειοψηφούσα 
άποψη σύμφωνα με την οποία η ευδαιμονία του πολίτη απαιτεί στο ελάχιστο ποσό οι-
κονομικών εσόδων για κάθε πολίτη.

Ό,τι σχετίζεται με το καλό/κακό ή ηθικό/ανήθικο δεν οφείλει αναγκαστικά να ενδιαφέρει 
και το δίκαιο.25 Έτσι όλες οι πτυχές της ιατρικής ηθικής δεν ενδιαφέρουν αναγκαστικά 
την πολιτική. Ούτε είναι θεμιτό να μετατρέπεται ένα σαφώς ηθικό καθήκον σε νομικό στο 
όνομα της αρχής της αλληλεγγύης π.χ. προς όφελος των μεταμοσχεύσεων υιοθετώντας 
το αυστηρά νοούμενο σύστημα της τεκμαιρόμενης συναίνεσης του μεταθανάτιου δότη 
οργάνων ή προς όφελος της έρευνας με γενετικό υλικό αναγνωρίζοντας ως έγκυρη την 
«ευρεία συναίνεση» του δότη βιολογικού υλικού (και των εξ αυτού γενετικών δεδομένων) 
στις βιοτράπεζες.31

Β. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ

Η πολιτική και η ιατρική ηθική είναι αναγκαίο να βρίσκονται σε συνεργασία. Μόνο με 
τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική και ηθική παροχή υπηρεσιών υγείας 
στον πολίτη και γενικότερα να υπηρετείται το ευαίσθητο έννομο αγαθό της υγείας, ώστε 
να αποφεύγεται δυσαρμονία ανάμεσα στους εξουσιαζόμενους πολίτες και την πολιτειακή 
εξουσία που ασκεί την πολιτική, να εξασφαλίζεται δηλαδή η αναγκαία για την δημοκρα-
τική συνταγματική ομαλότητα συναίνεση (consensus) των εξουσιαζόμενων.32 Η ιατρική 
ηθική επιβάλλει την ανεξαρτησία της ιατρικής έναντι της πολιτικής της οποίας η ιατρική 
οφείλει να εκμεταλλεύεται μόνον τις επιλογές εκείνες που προωθούν την ανθρώπινη 
υγεία και γενικότερα το όφελος του ανθρώπου. Άλλωστε και ο Κ.Ι.Δ. στο άρθρο 3 ιδίως 
στα §§ 1 και 3 τονίζει την ηθική αλλά και την επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού.

Ο ιατρός από τη νομική μορφή της σχέσης ιατρού-ασθενή αλλά ιδίως από την ίδια 
τη φύση της εφαρμογής της στην πράξη ασκεί εξουσία προς τον ασθενή. Ιδίως όταν 
η ιατρική ασκείται στο δημόσιο τομέα. Ο ιατρός μπορεί να ασκήσει καταχρηστικά την 
εξουσία του αυτή προς τον ασθενή (εκμετάλλευση της αδύναμης θέσης του εξασφα-
λίζοντας ψευδοσυναίνεση του ασθενούς δια της ‘‘πειθούς’’, οικονομική εκμετάλλευση, 
κατάχρηση της εμπιστοσύνης του ασθενούς, σεξουαλική παρενόχληση, διακριτική με-
ταχείρισή του κ.α.). Η πολιτική ασκεί υπέρτερη και δεσπόζουσα μορφή εξουσίας στους 
διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής και βεβαίως και στην ιατρική. Ενδέχεται η πολιτική 
να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της και να ασκεί την εξουσία της καταχρηστικά. 
Έτσι π.χ. μπορεί να περιορίζει υπέρμετρα δικαιώματα των ιατρών π.χ. το δικαίωμα του 
ιατρού για ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 
5§1Σ και για σεβασμό στην ανθρώπινη αξία του κατά το άρθρο 2§1 Σ) στην ειδικότερη 
μορφή του δικαιώματός του να ασκεί ένσταση ηθικής συνείδησης προκειμένου να συμ-
μετέχει ή να διεξάγει μια ιατρική πράξη με την οποία διαφωνεί συνειδησιακά. Μπορεί 
να περιορίζει τα δικαιώματα των ασθενών (συχνά συμπλέοντας με την ιατρική εξουσία) 
ή των πολιτών που υποβάλλονται σε ιατρική έρευνα σε βαθμό που δεν συνάδει με την 
αρχή της αναλογικότητας η οποία είναι θεμελιώδης συνταγματική αρχή του δικαίου η 
οποία απορρέει από την έννοια του «κράτους δικαίου».

Η πολιτική μπορεί να παρεμβαίνει στην ιατρική ηθική κατευθύνοντάς την υπέρ κάποιων 
οικονομικών συμφερόντων μάλλον οικονομικών (φαρμακευτικών εταιρειών, ιδιωτικών 
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νοσηλευτηρίων, ασφαλιστικών ταμείων, περιορισμού των δαπανών δια της αθέμιτης 
αποφόρτησης των ΜΕΘ δια της ανοχής μορφών ευθανασίας), ή συμφερόντων κάποιων 
κοινωνικών ομάδων επιχειρώντας ακόμη και λαϊκιστικού τύπου υποστήριξη των συμφε-
ρόντων των ασθενών π.χ. δια της υπερβολικής απειλής του ιατρού για την περίπτωση 
διάπραξης ιατρικού σφάλματος με τελική συνέπεια την θετική ή αρνητική αμυντική 
άσκηση της ιατρικής, ώστε σε τελική ανάλυση βλάπτεται πάλι ο ασθενής είτε άμεσα 
(υπερβολική υποβολή σε εξετάσεις όχι εντελώς ακίνδυνες, με συνέπεια την επιβάρυνση 
των ασφαλιστικών ταμείων, άρνηση θεραπείας του ασθενούς κ.α.),10 ή η στήριξη κάποιων 
ιδεολογημάτων (η γνωστή εμπειρία των ναζιστικών πρακτικών ‘‘ευθανασίας’’ ή ‘‘ιατρικών 
πειραμάτων’’ ενάντια στον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ).

Στις επιλογές της πολιτικές που αφορούν ζητήματα ιατρο-βιολογίας ενδέχεται να 
παρεμβαίνει ουσιαστικά η Εκκλησία, η διδασκαλία της οποίας συνήθως (συν)διαμορ-
φώνει την ιατρική ηθική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος τηρεί ‘‘κατ’ οικονομίαν’’ 
ανεκτική στάση προς τον νομοθέτη. Δεν του ασκεί ασφυκτική πίεση Αυτό φαίνεται από 
τις πρόσφατες επιλογές του Έλληνα νομοθέτη ή άλλων οργάνων (νομικό πλαίσιο για 
την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, πρόσφατος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις, 
θέσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για την έρευνα με εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα 
κ.α.).10,33 Η Καθολική εκκλησία συχνά πιέζει ασφυκτικά τον νομοθέτη. Έτσι στην Ιταλία 
υπάρχουν πλείστα παραδείγματα σχετικά (ιστορικό του νόμου για τις αμβλώσεις, απα-
γόρευση της αναγραφής από τους ιατρούς του λεγόμενου «εκτρωτικού χαπιού», άρνηση 
ρύθμισης των διαθηκών ευθανασίας, θέσεις της Ιταλικής Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
για την ευθανασία και τις διαθήκες ευθανασίας) με κορυφαίο το ζήτημα του ν. 40/2004 
για την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ι.υ.α.) η οποία δίχασε τον ιταλικό λαό ενώ 
υποστηρίχθηκε στο κοινοβούλιο και από καθολικούς βουλευτές της κεντροαριστεράς, 
προέκυψε δηλαδή μέσα από νόμιμες δημοκρατικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.10

Ανάλογα με τον ιδεολογικό προσανατολισμό και την ιδεολογική χροιά της πολιτι-
κής καθορίζονται οι νομοθετικές διατάξεις του λεγόμενου βιο-δικαίου που ρυθμίζουν 
τους επιμέρους τομείς της σύγχρονης ιατρο-βιολογικής δραστηριότητας. Έτσι, όταν 
η πολιτική είναι ιδεολογικά προσανατολισμένη σε συντηρητική-θρησκευτική βιοηθική 
οπτική (για λόγους καθαρά ιδεολογικούς ή επειδή αποβλέπει σε στήριξή της από κέ-
ντρα θρησκευτικής εξουσίας) όπως συμβαίνει στην Ιταλία ή αν προσανατολίζεται σε 
πιο φιλελεύθερες ιδιολογικά θέσεις, ανάλογα τοποθετείται ως προς τη διαμόρφωση 
των διατάξεων του βιοδικαίου. Το βιοδίκαιο όχι μόνον έχει ως βάση κάποιες βιοηθικές 
θέσεις αλλά και διαμορφώνει ταυτόχρονα την ιατρική ηθική καθόσον το δίκαιο βρίσκεται 
σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο σε διαλεκτική σχέση με την ηθική. Ιδίως επηρεάζεται 
από το βιοδίκαιο η ιατρική ηθική η οποία εξελίσσεται ραγδαία παρότι η ηθική γενικά 
μεταβάλλεται με αργότερους ρυθμούς συγκριτικά με το δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση το 
δίκαιο είναι από τη φύση του πιο ευέλικτο από την ηθική και μπορεί να προχωρήσει σε 
λιγότερο συντηρητικές επιλογές σαν έκφραση κάποιων πολιτικών επιλογών σε σχέση 
με την βραδέως εξελισσόμενη ηθική την οποία μπορεί τελικά να ωθήσει σε εξέλιξη. 
Στις Η.Π.Α. ήδη από την δεκαετία του ΄70 άρχισαν να θεσπίζονται πολλές βιοδικαιϊκές 
διατάξεις οι οποίες καθόρισαν και την ραγδαία ανάπτυξη της βιοηθικής στη χώρα όπου 
σημειωτέον συχνά η δικαστική εξουσία καθορίζει και ελέγχει τις πολιτικές επιλογές.34 

Σημειωτέον ότι η αμερικανική βιοηθική διαφοροποιείται από την ευρωπαϊκή βιοηθική. 
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Μεταξύ άλλων έχει λιγότερο φιλοσοφικό χαρακτήρα και προσεγγίζει την κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά κατά τα πρότυπα του case law. 

Η θέσπιση εκ μέρους της πολιτείας κάποιων συγκεκριμένων βιοδικαϊκών διατάξεων 
κάνει τον πολίτη (ιατρό ή ασθενή -χρήση υπηρεσιών υγείας) ενεργό απέναντι στην τρέ-
χουσα πολιτική πραγματικότητα. Τέτοια ζητήματα ιατρικής ηθικής είναι η ευθανασία και 
η αντιμετώπιση του θνήσκοντος στις ΜΕΘ, οι μεταμοσχεύσεις, η έρευνα με τα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα, η προεμφυτευτική και προγεννητική διάγνωση, η πρώιμη ευθανασία, 
οι εφαρμογές των νευροεπιστημών και της γενετικής μηχανικής στην ιατρική, η ιατρικά 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κλπ. 

Συντηρητικές, θρησκευτικά προσανατολισμένες ιδεολογικά πολιτικές δια της θεσπιζό-
μενης νομοθεσίας και της ερμηνείας αυτής στηρίζουν τη διατήρηση της παραδοσιακής 
οικογένειας και θεωρούν το γονιμοποιημένο ωάριο ως πρόσωπο-υποκείμενο δικαίου, 
πλήρως προστατευόμενο όπως ο κάθε γεννημένος άνθρωπος. Μάλιστα κάποιες εξ αυ-
τών αμφισβητούν και τον ίδιο τον εγκεφαλικό θάνατο θεωρώντας τον ως κλινική ακόμη 
κατάσταση (σε βάρος των μεταμοσχεύσεων ή της ευθανασίας). Αντίθετα, φιλελεύθε-
ρες πολιτικές (π.χ. των χωρών του αγγλοσαξονικού δικαίου ή του ευρωπαϊκού βορρά) 
θεωρούν το γονιμοποιημένο ωάριο ως «πράγμα» το οποίο βέβαια αξίζει και κάποια 
προστασία γιατί είναι ταυτόχρονα και στοιχείο της προσωπικότητας των δοτών, ενώ 
ως θάνατο θεωρούν τον εγκεφαλικό θάνατο (τον πλήρη, αν και τελείως μειοψηφικά και 
απαράδεκτα κάποιοι τον ταυτίζουν με τον λεγόμενο φλοιϊκό θάνατο, δηλαδή ταυτίζουν 
το πρόσωπο με την ύπαρξη κάποιων ικανοτήτων του ατόμου «μεταθέτοντας» τον θάνατο 
του ατόμου σε πρωϊμότερη του πλήρους εγκεφαλικού θανάτου φάση).

Η πολιτική μπορεί να ωθεί την ιατρική στην υπέρβαση της σαφούς οριοθετικής ‘‘γραμ-
μής’’ που υπάρχει ανάμεσα στην ιατρική που τίθεται εις όφελος του ανθρώπου και την 
κατάχρηση, μέχρι του σημείου της κατάλυσης της δημοκρατίας και της απάνθρωπης 
συμπεριφοράς. Αυτό παρατηρήθηκε ιστορικά σε ολοκληρωτικά καθεστώτα (πρακτι-
κές ευθανασίας, ιατρικά ‘‘πειράματα’’ σε ανθρώπους κατά τον ναζισμό, βασανιστήρια 
σε πολιτικούς αντιπάλους και συμμετοχή ιατρών σε αυτά, χημικά και βιολογικά όπλα 
μαζικής καταστροφής κ.α.) Επίσης, η απειλή της επιβολής του ολοκληρωτισμού στην 
ανθρωπότητα δια των εφαρμογών των ιατροβιολογικών επιστημών σήμερα είναι ορατή 
(κλωνοποίηση πρακτικές ευγονικής, γενετικής μηχανικής, νευροεπιστήμες, ενδυνάμωση 
κάποιων επιθυμητών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του ανθρώπου κ.α.).

Η πολιτική καθορίζει τις «κοινωνικές προτεραιότητες» μιας χώρας και μεταξύ αυτών 
κατατάσσει σε κάποια σειρά και την υγεία. Ακόμη, κατανέμει τους οικονομικούς πόρους 
όσον αφορά την υγεία, ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο, αφού μεταξύ άλλων πρέπει να επιλέξει 
την ηθική βάση μιας τέτοιας κατανομής (π.χ. ανάλογα με τις ανάγκες; με την αρχή της 
ισότητας; με τις προσπάθειες κάθε κοινωνικής ομάδας; κλπ.). Όταν δε πρόκειται για 
κοινωνικά χρηματοδοτούμενους (socially funded) τομείς της υγείας με βάση την αρχή 
της αλληλεγγύης, απαιτείται ευρεία πολιτική συναίνεση μετά από δημόσιο διάλογο και 
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Στο ζήτημα της κατανομής των οικονομικών πόρων 
για την υγεία και του βαθμού επιβάρυνσης σχετικά του κοινωνικού συνόλου, έχει καίρια 
σημασία αν ο ιδεολογικός προσανατολισμός κάποιας πολιτικής είναι φιλελεύθερου ή 
σοσιαλιστικού χαρακτήρα. Όχι μόνο κατ’ όνομα αλλά και κατ’ ουσίαν. 

Ένα σημαντικό ζήτημα από πλευράς πολιτικής και ιατρικής ηθικής στο οποίο είναι 
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δυνατόν η πολιτική να έχει καθοριστική (ίσως και καταχρηστική) επιρροή στην ιατρική 
ηθική είναι ο άριστος καθορισμός της σχέσης κόστους /αποτελεσματικότητας (cost / 
effectiveness) στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Ο καθορισμός της ισορροπίας ανάμεσα 
στο κόστος και την αποτελεσματικότητα με συγκεκριμένα κριτήρια, με σεβασμό στην 
αρχή της αναλογικότητας, στις συνταγματικές αρχές και αξίες και τις δημοκρατικές 
αποφασιστικές διαδικασίες, είναι ύψιστης σημασίας ζήτημα στο οποίο εμπλέκονται 
επίσης η πολιτική και η ιατρική ηθική η οποία μπορεί εύκολα να παραβιάζεται (π.χ. η 
αρχή της ισότητας). Μεταξύ άλλων η σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας μπορεί να 
καθορίσει τον χαρακτηρισμό μιας θεραπείας (που παρέχεται π.χ. σε έναν ασθενή που 
βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) ως «δυσανάλογη» και να οδηγήσει στην 
εξάντληση του ιατρικού καθήκοντος υποστήριξης της ζωής η οποία ενδέχεται μάλιστα 
να φθίνει, αλλά κατά την κρατούσα άποψη προστατεύεται ισότιμα και αδιαβάθμητα σε 
όλες τις φάσεις της. Η απόλυτη αντικειμενοποίηση των κριτηρίων χαρακτηρισμού μιας 
θεραπευτικής αγωγής ως «δυσανάλογη» ενδέχεται να είναι απόρροια πολιτικής επιλο-
γής (π.χ. που στοχεύει στην αποφόρτιση των ΜΕΘ κ.α.). Ενδέχεται μάλιστα η πολιτική 
να παραχωρεί μέρος της εξουσίας της εκ των πραγμάτων (de facto) σε άλλα όργανα 
με αποφασιστική διακριτική ευχέρεια τα οποία θα αποφασίσουν για τη σχέση κόστους/
αποτελεσματικότητας, συνεκτιμώντας τα συντρέχοντα και συγκρουόμενα συμφέροντα και 
έννομα αγαθά όπου περιλαμβάνεται το αγαθό της υγείας και η επιμέλεια που οφείλεται 
προς αυτό (healthcare). Στα όρια πολιτικής και ιατρικής ηθικής βρίσκεται το λεγόμενο 
σύστημα QALY το οποίο αποτελεί προϊόν συνδυασμού του προσδόκιμου επιβίωσης και 
της ποιότητας ζωής και το οποίο προτείνεται στην κατεύθυνση της αξιολόγησης της 
σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας (π.χ. σε ζητήματα κατανομής οργάνων διαθέσιμων 
για μεταμοσχεύσεις κλπ.). Το μαθηματικό μοντέλο QALY μπορεί να καταλήξει κατά την 
εφαρμογή του σε απαράδεκτα από ηθικής πλευράς συμπεράσματα, ιδίως όταν αξιολογεί 
ομάδες ατόμων, οπότε η ζωή αξιολογείται κατά απαράδεκτο τρόπο δια-ατομικά.35 Το 
άτομο προσεγγίζεται σαν ανταλλάξιμη οντότητα. Από την άλλη πλευρά το σύστημα QALY 
εξυπηρετεί την εκτίμηση της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας σε ευαίσθητους 
τομείς της υγείας παρέχοντας ένα καλό «εργαλείο» στα χέρια των πολιτικών αλλά και 
ένα μέσον χειραγώγησης της ιατρικής ηθικής εκ μέρους της πολιτικής.

Η πολιτική διαμορφώνει το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, στα πλαίσια του 
οποίου ο ασθενής βιώνει ταυτόχρονα την πολιτειακή και την ιατρική εξουσία μέσα σε 
ένα πλέγμα συμφερόντων οικομικού και όχι μόνο χαρακτήρα. Στο σύστημα παροχής 
υπηρεσιών υγείας στον δημόσιο τομέα, ενδεχομένη αναξιοκρατική πρόσληψη λειτουργών 
υγείας και δη ιατρών παραβιάζει κατάφορα την ιατρική αλλά και την πολιτική ηθική.16 Στα 
πλαίσια του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας η ιατρική ηθική καλείται να διατη-
ρήσει αλώβητες τις αρχές και αξίες της και να τις εφαρμόσει στην πράξη. Η αμυντική 
άσκηση της ιατρικής, η εκβιομηχανοποίησή της αλλά κυρίως η εμπορευματοποίηση της 
ιατρικής παραβιάζουν κατάφορα την ιατρική ηθική καθώς μεταξύ άλλων εκφράζουν μια 
μορφή ιατρικού νέο-πατερναλισμού. Και στο ζήτημα αυτό είναι τεράστια η ευθύνη της 
πολιτικής. Στην έννοια της εμπορευματοποίησης υπάγεται και η συναλλαγή των ιατρών 
με φαρμακευτικές ή ιατροτεχνολογικές εταιρείες. Σχετική έρευνα στις Η.Π.Α. του 2010 
που περιέλαβε περίπου 3000 ιατρούς απέδειξε ότι 83,6% αυτών διατηρούσε κάποια 
τέτοιου είδους σχέση.36 
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 Η πολιτική καθορίζει τον βαθμό διείσδυσης της ιδιωτικής ιατρικής στη δημόσια ή την 
διόγκωση της ιδιωτικής ιατρικής σε βάρος της δημόσιας, με συνέπειες μεταξύ άλλων και 
στον τρόπο της νομικής αξιολόγησης του ιατρικού σφάλματος και την ανάλογη άσκηση 
πίεσης προς τον ιατρό με βάση το δίκαιο του καταναλωτή. Η πολιτική καθορίζει αν κά-
ποιες δραστηριότητες θα ενταχθούν ή όχι στον χώρο της ιδιωτικής ιατρικής (τράπεζες 
ομφαλοπλακουντιακών βλαστοκυττάρων, μεταμοσχευτικά κέντρα κλπ.).

Στη σημερινή εποχή της εκβιομηχανοποίησης της ιατρικής μετά τη ραγδαία εισβολή 
της τεχνολογίας σε αυτήν και τις επιστημονικές της προόδους σε συνδυασμό με την 
υπέρμετρη διόγκωση των ιδιωτικών συμφερόντων και την αποδυνάμωση της δημόσιας 
υγείας (κακή της οργάνωση, μη οικονομική της στήριξη κ.α.), στην εποχή του διαδικτύου 
και των ΜΜΕ από όπου ο καταναλωτής των υπηρεσιών υγείας πληροφορείται και πα-
ραπληροφορείται, στην εποχή των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων φαρμακευτικών 
και ιατροτεχνολογικών εταιρειών, η θεμελιώδης ιερή ιδιότυπη σχέση ιατρού-ασθενή η 
οποία εμπεριέχει νομικά αλλά και εξωνομικά (ανθρωπιστικά) στοιχεία και είναι μια σχέση 
εμπιστοσύνης, διέρχεται έντονη κρίση και γίνεται απρόσωπη. Ο ιατρός είναι μέλος ενός 
τεχνοκρατικού μηχανισμού, ο ασθενής είναι πλέον ο καταναλωτής, ο χρήστης υπηρεσιών 
υγείας πολύ πιο ενημερωμένος και καθόλου αδαής σε σχέση με το παρελθόν, όμως 
χαμένος στην πληθώρα πληροφορίας και την παραπληροφόρηση την οποία δύσκολα 
μπορεί να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο της ιατρικής 
ηθικής για τη διαμόρφωση του οποίου είναι σημαντικός ο ρόλος της πολιτικής. Σημει-
ωτέον ότι ως επικρατέστερο μοντέλο της σχέσης ιατρού-ασθενή (χρήστη υπηρεσιών 
υγείας) προτείνεται το συμμετοχικό-συνεταιρικό.37,38 Άλλο σύγχρονο μοντέλο είναι του 
ενεργητικού ασθενούς ο οποίος απαιτεί πλήρη ενημέρωση και συμμετοχή στη λήψη των 
αποφάσεων περιορίζοντας στο ελάχιστο την ιατρική εξουσία. Βέβαια, το παραδοσιακό 
μοντέλο της σχέσης ιατρού ασθενή είναι του ιατρικού πατερναλισμού με τον παθητικό 
ασθενή ο οποίος επαφίεται στις αποφάσεις του παντογνώστη ιατρού. Αναφέρεται ότι 
το πατερναλιστικό μοντέλο συσχετίζεται με την μικρότερη επιβίωση των ασθενών.16 Η 
πολιτική δια των νομοθετικών ρυθμίσεων προωθεί την διαμόρφωση ανάλογου μοντέ-
λου της θεμελιώδους για την ιατρική ηθική σχέσης ιατρού – ασθενή. Ο ισχύων Κ.Ι.Δ. 
(ν.3418/2005) μάλλον υποστηρίζει το συνεταιρικό μοντέλο της «θεραπευτικής συμμαχίας» 
επιδιώκοντας την μέγιστη δυνατή συμμετοχή του ασθενή στην θεραπευτική διαδικασία. 
Και αυτό είναι δείγμα θεμελιωμένης δημοκρατίας. Ο πολίτης ο οποίος ως ασθενής (κα-
ταναλωτής υπηρεσιών υγείας) δεν δύναται να έχει λόγο στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
όσον αφορά την θεραπευτική διαδικασία στην οποία υποβάλλεται, δύσκολα μπορεί να 
έχει λόγο όσον αφορά την πολιτική της χώρας του.

Ο βαθμός ευαισθησίας της πολιτικής στα διάφορα επιμέρους ζητήματα της ιατρικής 
ηθικής και η μέριμνα εκ μέρους της ώστε να εφαρμόζονται οι αξίες και οι αρχές της 
ιατρικής ηθικής στην πράξη καταδεικνύει την ηθική της πολιτικής. Πρωταρχικής σημασίας 
είναι η παρεμπόδιση εκ μέρους της πολιτικής των αθέμιτων οικονομικών συναλλαγών 
στον χώρο της υγείας, και της κατάχρησης της θέσης εξουσίας κάποιων προσώπων. 
Επίσης, η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών αλλά και των ιατρών, η εξασφάλιση 
ομαλής σχέσης ιατρού-ασθενή η οποία εκτός των άλλων απαιτεί εμπιστοσύνη του κοινού 
προς το ιατρικό σώμα (δεδομένου ότι η σύγχρονη σχέση ιατρού-ασθενή διέρχεται κρίση 
εμπιστευτικότητας) και αυτό απαιτεί βεβαίως διαφάνεια. Μόνον έτσι μπορεί να υφίσταται 
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η έννοια του δημόσιου συμφέροντος στην υγεία, μια σημαντική νομικά και ηθικά παράμε-
τρος για το χώρο του βιοδικαίου, της ιατρικής ηθικής αλλά και της βιοηθικής ευρύτερα. 
Και να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός της ιατρικής από τον στόχο της που είναι το 
όφελος του ανθρώπου, δηλαδή η υπέρβαση της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στην 
ηθική και την ανήθικη άσκηση της ιατρικής, προς την κατεύθυνση της ανηθικότητας.

Σημειωτέον όμως ότι και η ιατρική ηθική από την πλευρά της μπορεί να καθορίζει την 
πολιτική, σε πολύ μικρότερο βαθμό όμως σε σχέση με το αντίστροφο. Έτσι, μπορεί να 
καθορίζει η ιατρική ηθική την κατανομή των οικονομικών πόρων σε τομείς της παροχής 
υπηρεσιών υγείας ή στην ιατρική έρευνα. 

Γ) Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Η ιατρική είναι ένα ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Η ηθική της 
μεταβάλλεται όταν η κοινωνία βρίσκεται σε κρίση ή μεταβάλλεται.16 Η ηθική μιας κοι-
νωνίας μεταβάλλεται, και μαζί της και ο πυρήνας της ιατρικής ηθικής, από παράγοντες 
πολιτισμικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς κ.α. καθώς και σε περιόδους κρίσεων (πόλεμοι, 
οικονομική κρίση, κοινωνικές συγκρούσεις, περιβαλλοντικές κρίσεις, τρομοκρατία κ.α.).

Κλασσικό ιστορικό παράδειγμα ενδυνάμωσης της ιατρικής ηθικής μετά από περιόδους 
κρίσεων και πολέμων είναι η ίδρυση της Παγκόσμιας Ένωσης Ιατρών (World Medical As-
sociations WMA) το 1947 λίγο μετά τη δίκη της Νυρεμβέργης. Έτσι ώστε να αποφευχθεί 
στο μέλλον το φαινόμενο της συμμετοχής ιατρών σε πράξεις και βασανιστήρια ανθρώ-
πων για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους, οι οποίοι στην απολογία τους ενώπιον της 
δικαιοσύνης δήλωναν: ‘‘έκανα το καθήκον μου’’ ή ‘‘εκτελούσα διαταγές ανωτέρων’’. Η 
WMA στη Διακήρυξη του Τόκιο (1975) αποτρέπει ακριβώς αυτή τη συμμετοχή ιατρών 
σε πράξη βασανιστηρίων, σε πράξεις κατάχρησης της πολιτικής εξουσίας. Τα βασα-
νιστήρια, η ταπεινωτική μεταχείριση των ανθρώπων αποτελούν καταχρηστική άσκηση 
της ιατρικής και κάθε άλλο παρά ταυτίζονται με το σκοπό της. Μάλιστα το Πρωτόκολλο 
της Κωνσταντινούπολης (Istambul) αφορά την ανίχνευση και αντιμετώπιση από τους 
ιατρούς των θυμάτων των βασανιστηρίων. Συναφής από πλευράς ιατρικής ηθικής είναι 
η Διακήρυξη της Μάλτας της WMA (1991, τελευταία αναθεώρηση το 2006) για τη μη 
διεξαγωγή εκ μέρους των ιατρών υποχρεωτικής σίτισης σε απεργούς πείνας, στο βαθμό 
βέβαια που η βούληση τους αυτή είναι έγκυρη και σεβαστή. Τα σύγχρονα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης πολιτικών αντιπάλων (Guadanamo κ.α.) ξυπνούν φαντάσματα βασανι-
στηρίων από την εποχή του ναζισμού.

Ένα από τα σύγχρονα ζητήματα αδρής παρέμβασης της πολιτικής εξουσίας στην 
ιατρική ηθική είναι η θέσπιση εκ μέρους του κράτους υποχρέωσης του ιατρού να δηλώνει 
στις αρχές τα στοιχεία παράνομων λαθρομεταναστών που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια 
(χωρίς να εμπλέκονται σε άλλη εγκληματική πράξη), παραβιάζοντας και συρρικνώνοντας 
δυσανάλογα το δικαίωμα του ιατρού για ένσταση ηθικής συνείδησης.

Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος έσωσε αφορμή για μετέπειτα σημαντική ανάπτυξη της ιατρι-
κής ηθικής. Κατά τη διάρκεια δε των πολέμων και των ένοπλων ασύμμετρων συγκρούσεων 
η ιατρική ηθική τροποποιείται.39 Η «πολεμική αναγκαιότητα» τοποθετεί τον πόλεμο σαν 
αξία «πρώτη μεταξύ ίσων» ανάμεσα στις άλλες αξίες της ιατρικής ηθικής.39 Όμως ο ίδιος 
ο πόλεμος παραβιάζει την ιατρική ηθική. Υποστηρίζεται δε ότι σε περιόδους πολέμου και 
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συγκρούσεων (conflicts) η ιατρική ηθική μετασχηματίζεται, τροποποιώντας τις θεμελι-
ώδεις της έννοιες, καταργώντας την ‘‘ουδετερότητα’’ της ιατρικής (που βασίζεται στην 
ιπποκρατικής καταγωγής βιοηθική αρχή του ‘‘μη βλάπτειν’’), μετατοπίζοντας το κέντρο 
βάρους από το άτομο στην ομάδα και το κράτος και διαχωρίζοντας του εμπόλεμους 
από τους μη μάχιμους. Ο απόλυτος χαρακτήρας της προστασίας της ανθρώπινης ζωής 
καταργείται.39 Στον πόλεμο ή σε ασύμμετρες ένοπλες συρράξεις υπάρχουν άλλωστε 
«παράπλευρες απώλειες», δηλαδή ανοχή στην προσβολή της ζωής. Η υποχώρηση του 
απόλυτου χαρακτήρα προστασίας της ζωής ή τουλάχιστον ο υποβιβασμός της από την 
ύψιστη θέση της ιεραρχίας των εννόμων αγαθών συμπαρασύρει σε τροποποίηση την 
προστασία εννοιών όπως η αξιοπρέπεια ή η αυτονομία κ.α.

Αλλά και σε περιόδους ειρήνης πριν και μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο έχουν 
διαπιστωθεί καταχρήσεις της πολιτικής εξουσίας σε βάρος των αρχών και αξιών της 
ιατρικής ηθικής. Πριν τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο αλλά και μετά (δεκαετία ’50 και ́ 60) στις 
ΗΠΑ διαπιστώθηκαν ιατρικά πειράματα σε έγχρωμους και φυλακισμένους με βάση την 
ψευδοσυναίνεσή των.10 Αλλά και στη σύγχρονη εποχή κάποιες κατηγορίες ανθρώπων 
όπως οι κρατούμενοι είναι ιδιαίτερα ευπαθείς ως προς την παραβίαση των θεμελιωδών 
τους δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους. Συχνά ο ιατρός καλείται να συμμετέχει σε 
διαδικασίες που παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά, ευρισκόμενος σε σύγκρουση καθηκό-
ντων: υπακοή στους προϊσταμένους του ή σεβασμός των δικαιωμάτων του ασθενή του;

Ζητήματα ιατρικής ηθικής και βιοηθικής έχουν ανακινήσει κατά καιρούς σε περίοδο 
ειρήνης, ιδιαίτερα στις δεκαετίες μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο κοινωνικά κινήματα 
έντονα πολιτικού χαρακτήρα όπως π.χ. εκείνο για τα δικαιώματα των gays, λεσβιών και 
transexuals με το οποίο συνοδεύεται και το οριακό ζήτημα από πλευράς ιατρικής ηθι-
κής της αλλαγής φύλου, το φεμινιστικό κίνημα το οποίο επιδίωκε την χειραφέτηση του 
γυναικείου σώματος από πλέγμα εξουσιών με άμεσο αντίκτυπο στην ι.υ.α., το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς του ατόμου προς το σώμα του και τα τμήματα αυτού, το αντιπυρηνικό 
κίνημα, το ειρηνιστικό κίνημα, τα κίνηματα εναντίον της φτώχειας στον τρίτο κόσμο και 
εναντίον των φυλετικών διακρίσεων. Σε περιόδους κοινωνικών κρίσεων και κινημάτων 
η ιατρική ηθική διατρανώθηκε σαν κλάδος. Η πολιτισμική απόσταση της δεκαετίας του 
΄50 με εκείνη του ́ 70 (σεξουαλική απελευθέρωση, κινήματα νεολαίας κ.α.) έδωσε ώθηση 
στην ανάπτυξη της ιατρικής ηθικής. Στις Η.Π.Α. ήδη από την δεκαετία του ΄60 άρχισαν 
να πυκνώνουν οι διανοούμενοι και τα κέντρα που ενασχολούνταν με την ιατρική ηθική. 
Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΄60 ο καθολικός φιλόσοφος Daniel Callahan, ο κα-
θολικός ολλανδικής καταγωγής γυναικολόγος Andre E. Hellegers ο οποίος θεωρούσε 
τη βιοηθική ως σωκρατική διαλεκτική ανάμεσα στην ιατρική τη φιλοσοφία και την ηθική 
στην κατεύθυνση της αναζήτησης της κοινής αλήθειας και ο προτεστάντης θεολόγος 
Paul Ramsey ασχολήθηκαν με θέματα αμβλώσεων και σεβασμού της ανθρώπινης 
ζωής. Αργότερα ιδρύθηκαν κέντρα ιατρικής ηθικής μετά από πρωτοβουλία των ως άνω 
διανοητών καθώς και άλλων: The Hastings Center, The Kennedy Institute of Ethics κ.α.

 Στη σημερινή εποχή, η παγκοσμιοποίηση με την ανάλογη διακίνηση προϊόντων, 
υπηρεσιών κ.α., το internet, τα ΜΜΕ, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πλη-
θυσμού στις δυτικές τουλάχιστον κοινωνίες εξ αιτίας της προόδου της ιατρικής κ.α., 
επηρεάζουν ουσιαστικά την ιατρική ηθική.16 Και οι παράγοντες αυτοί καθορίζονται σε 
σημαντικό βαθμό από την πολιτική τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο όπως 
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η πολιτική και η ιατρική έχουν κοινή επιδίωξη το όφελος του ανθρώπου, την ευδαι-
μονία του και την ομαλή κοινωνική συμβίωση. Η πολιτική είναι ο τρόπος άσκησης της 
πολιτειακής εξουσίας που είναι η υπέρτερη ιεραρχικά μορφή εξουσίας σε μια χώρα. Η 
ιατρική, ασκεί και εκείνη μια μορφή εξουσίας είτε θεσμοθετημένα είτε εκ των πραγμάτων 
(de facto), η οποία εξουσία συνήθως συντάσσεται με την κρατική εξουσία, ιδίως στον 
δημόσιο τομέα. Η πολιτική ηθική μπορεί να επικαλύπτεται ή και να ταυτίζεται σε κάποια 
σημεία με την ιατρική ηθική. Η πολιτική και η ιατρική ηθική βρίσκονται σε αμφίδρομη 
σχέση στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος του ανθρώπου (πολίτη). Η 
κατάχρηση της σχέσης αυτής συμβαίνει κυρίως από την πλευρά της πολιτικής η οποία 
είτε χρησιμοποιεί την ιατρική για να επιτύχει στόχους διαφορετικούς σε σχέση με τον 
προσανατολισμό της δημοκρατικής κοινωνίας που είναι το όφελος του πολίτη και το 
«κοινό καλό», είτε παρεμποδίζει να ασκηθεί η ιατρική σύμφωνα με τις αξίες και αρχές της 
ιατρικής ηθικής, ιδίως σήμερα που η τεχνολογία έχει εισβάλει στην ιατρική και την οδηγεί 
σε ραγδαία ανάπτυξη, ώστε τίθεται εύλογα το ερώτημα: ό,τι είναι τεχνικά εφικτό είναι 
και ηθικά επιβεβλημένο; Η κατάχρηση της σχέσης της ιατρικής με την πολιτική οδηγεί 
στην αναίρεση της κοινής τους επιδίωξης που ήδη αναφέρθηκε και στην παραβίαση των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και των αρχών της δημοκρατίας. 
Στη σύγχρονη εποχή των πλουραλιστικών κοινωνιών και της ιατροβιολογικής προόδου, 
συνυπάρχουν πολλά και συχνά αντίρροπα δικαιώματα και συμφέροντα. Ο περιορισμός 
αυτών προς χάριν της ισορροπημένης συνύπαρξης αυτών μεταξύ τους οφείλει να σέβεται 
την δικαιϊκή αρχή της αναλογικότητας η οποία όμως είναι ασαφής και δίνει αφορμή στην 
πολιτική για καταχρήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής αυτής στην πράξη. Στη 
σύγχρονη εποχή που η ηθική δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει και να τοποθετηθεί 
με σαφήνεια σε ζητήματα που αφορούν την ιατροβιολογική πρόοδο, που επαναπροσδι-
ορίζονται έννοιες της ιατρικής ηθικής θεμελιώδεις, ακόμη και η ίδια η έννοια του καλού 
και της ανθρώπινης σωματικότητας (καθώς τροποποιείται η οριοθέτηση του ίδιου του 
ανθρωπίνου σώματος στον χώρο και στον χρόνο), που απειλείται η δημοκρατία από τις 
εφαρμογές της ιατροβιολογίας (κλωνοποίηση, ευγονική, νευροεπιστήμες, γονιδιωματική 
κ.α.) στην υπηρεσία πολιτικών που επιδιώκουν κοινωνίες ολοκληρωτικού τύπου, ακόμη 
και υβριδίων ανθρώπου και τεχνολογίας, κοινωνίες απολύτως ελεγχόμενες, ατόμων με 
επιλεγμένα χαρακτηριστικά, κοινωνίες όπου η απόδοση των μελών τους μεγιστοποιείται 
με την ελάχιστη κατανάλωση, η δημιουργία ενεργοποιημένων πολιτών στην κατεύθυνση 
της άμυνας του πολίτη απέναντι στην επερχόμενη απειλή από την ιατροβιολογία φαί-
νεται ύψιστη πολιτική πράξη του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι το σύγχρονο νόημα της 
φράσεως: «συμμετέχω στα κοινά». Και είναι τεράστια η ευθύνη της ιατρικής ηθικής και 
των ιατρών για τις καταχρήσεις των επιτευγμάτων των τεχνοεπιστημών στον χώρο της 
ιατροβιολογίας. Η απειλή τέτοιων καταχρήσεων δεν είναι έντονα εμφανής στο πολιτικό 
πεδίο. Όμως είναι υπαρκτές και σε συνδυασμό με περιόδους κρίσεων π.χ. οικονομικών 
όπως αυτή που βιώνει ήδη η Ευρώπη (και όχι μόνον) μπορεί να απειλήσουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στον «σκληρό τους πυρήνα» σε βαθμό που δεν γνώρισε ξανά η ανθρωπότητα 
στην ταραγμένη ιστορία της, ακόμη και τον 20ο αιώνα. 

Από την άλλη πλευρά, η πολιτική οφείλει να λαμβάνει σαφείς θέσεις και να προβαίνει 
στη σχετική νομοθεσία έτσι ώστε να περιορίζονται οι ενδεχόμενες καταχρήσεις από 
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την πλευρά της ιατρικής ηθικής και γενικότερα της βιοηθικής η οποία οφείλει πριν την 
επέμβαση της πολιτείας να παρεμποδίζει την καταχρηστική εφαρμογή των δυνατοτήτων 
της επιστήμης η οποία μπορεί να παραβιάζει αν μη τι άλλο τον «σκληρό πυρήνα» της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ακραίο αλλά πρόσφατο παράδειγμα είναι το ζήτημα των 
επιτευγμάτων της συνθετικής βιολογίας που θέτουν ζήτημα αναθεώρησης του ορισμού 
της ίδιας της ζωής και απειλούν με καταχρηστική εφαρμογή τον άνθρωπο, τα ζώα και 
το περιβάλλον, καθώς και το ζήτημα των βιολογικών μείξεων ανθρώπου και ζώου (εμ-
βρυϊκών κυττάρων, νευρικών κυττάρων, δημιουργία υβριδίων κ.λπ.). Τα ζητήματα αυτά 
απασχόλησαν πολύ πρόσφατα την Γερμανική Επιτροπή Βιοηθικής.40 

Η ιατρική ηθική και η πολιτική ηθική οφείλουν αμοιβαία συνεργασία και αλληλοσε-
βασμό. Άλλως το συμφέρον του ανθρώπου σαν άτομο και σαν κοινωνικό σύνολο όχι 
μόνο συρρικνώνεται αλλά και απειλείται σε τρομακτικό βαθμό.
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Πυθαγορισμός, Κοσμική Αρμονία  
και Ιατρική Ηθική
Έρευνα στη Γένεση και στις Αρχές  
της Ιπποκρατικής Σχολής: η Περίπτωση  
του Κρότωνος στην Ύστερη Αρχαϊκή Εποχή

Απόστολος Πιερρής

Ο Πυθαγόρας περί το 530 π.Χ. εγκατέλειψε την πατρίδα του, λόγω δυσαρμονίας των 
ιδεών του προς την πολιτική του ισχυρού Τυράννου της Σάμου Πολυκράτη, και εγκα-
ταστάθηκε στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας, μια ακμάζουσα Αχαϊκή αποικία στο νότιο 
άκρο του κόλπου του Τάραντα. Η επιλογή της νέας πατρίδας του βασιζόταν σε τρεις 
λόγους: (α) ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον (Στράβων VI 262-3; 269. Παροιμιώδες ήταν το 
«υγιέστερον Κρότωνος». Cf. Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων), (β) κοινωνική ευνομία (για την 
ελευθερία, το κράτος νόμου και την αξιοπιστία των Αχαιών v. Πολύβιος, II, 37, 7 sqq.; 
esp. 38, 6 και 39, 10) και (γ) δυναμική ακμής (π.χ. πλήθος αθλητικών νικών από την 48η 
Ολυμπιάδα, το 588 π. Χ. Cf. Στράβων, loc. citt. και I. Rudgers (ed.), Sexti Iulii Africani 
Ὀλυμπιάδων Ἀναγραφή, 1862, pp. 17 sqq. και P. Christensen, Olympic Victor Lists and 
Ancient Greek History, 2007, Appendix 4.1: The Eusebian Olympic Victor List, pp. 391 
sqq.). Στον Κρότωνα ο Πυθαγόρας ανέπτυξε και εφήρμοσε ένα συνολικό σύστημα σοφί-
ας και φρόνησης, θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, που κάλυπτε όλες τις διαστάσεις 
της ανθρώπινης ύπαρξης: θρησκευτικότητα, μεταφυσική, κοσμοθεωρία, φυσιολογία, 
αισθητική, κοινωνιολογία, ηθική, πολιτική. Η επιρροή του οδήγησε τον Κρότωνα σε 
περίοδο ισχύος και ιδιαίτερης ακμής (cf. Petronius, Satyricon, 116 για τον Κρότωνα: 
urbs aliquando Italiae prima; v. Cicero, De inventione, II, 1, 1). Μεταξύ άλλων θεμελιώ-
θηκε και εξελίχθηκε η επιστήμη της υγείας με τις δυο συνιστώσες της, γυμναστική και 
ιατρική. (Τη σύζευξη των δυο αυτών επιστημονικών τεχνών υποδεικνύει στην πρώτιστη 
περίοδο ο Ίκκος ο Ταραντίνος). Συνεχείς αθλητικές επιδόσεις και διεθνής αναγνώριση 
των Κροτωνιατών ιατρών (μέχρι την Περσική Αυλή και τον Βασιλέα των Βασιλέων, cf. 
Ηρόδοτος 3, 131) μαρτυρούν το γεγονός. 

Τη γένεση της ορθολογικής ιατρικής από το πνεύμα της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας 
μπορούμε να εξιχνιάσουμε στις απόψεις του Κροτωνιάτη Αλκμαίωνος (γενόμενου στην 
ίδια πόλη, κατά τους χρόνους «νέου ἐπί γέροντι Πυθαγόρᾳ», Αριστοτέλης, Μετά τα 
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φυσικά, Α 986a29-30). Η θεωρία της υγείας ως ισορροπίας και συμμετρίας αντίθετων 
δυνάμεων και ποιοτήτων (DK24 B4) μεταφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό την Πυθαγόρεια 
κοσμική ανάλυση της αρμονίας των εναντίων (κοσμολογικός δυισμός αρχών, Πέρατος 
και Απείρου). Αυτή η θεωρία αποτελεί τη φιλοσοφική θεμελίωση της νέας ιατρικής (cf. 
Περὶ ἀρχαίης ἰητρικής, XIV). 

Μια χαρακτηριστική ιατρική θεωρία του Αλκμαίωνος αναπτύσσεται στον Ιπποκρατικό 
πυρήνα του Ιπποκρατικού Corpus: Ο ηγεμονικός ρόλος του εγκεφάλου στον ανθρώ-
πινο οργανισμό, όπως καταφαίνεται στην αντίληψη των αισθήσεων και ιδιαίτερα στην 
κατανόηση των πραγμάτων (DK24 B1a; A5; A11. Cf. Περὶ ἱερῆς νούσου, III-VI; XIV-XVII. 
Για το ρόλο του εγκεφάλου στις ασθένειες, cf. Περὶ τόπων τῶν κατ’ ἄνθρωπον, ΙΧ sqq.). 

Ειδικότερα υπάρχει χαρακτηριστική και ιδιωματική συνάφεια μεταξύ της θεωρίας των 
αισθήσεων στον Αλκμαίωνα και σε Ιπποκρατικά κείμενα (DK24 B5-10. Cf. Περὶ σαρκῶν, 
XV-XVII; Περὶ τόπων τῶν κατ’ ἄνθρωπον, ΙΙ sqq.). 

Σε δυο άλλα ειδικά θέματα, το της καταγωγής του σπέρματος και της συμμετοχής 
αμφοτέρων των φύλων στη γέννηση, ο Αλκμαίων είναι ο πρώτος που είχε υποστηρίξει 
την πανσπερμία (DK24 A13; cf. Περὶ ἱερῆς νούσου, V; Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων, XIV; 
Περὶ γονῆς, I,1; III,1) και τη συνδρομή ανδρός και γυναικός στη σύλληψη (cf. e.g. Περὶ 
νούσων, Δ, 32 sqq.; esp. 34,1; Περὶ γονῆς, 4; 5; 8; Περὶ φύσιος παιδίου, XII,1). 

Η διάκριση μεταξύ φανερών και αφανών νοσημάτων (Περὶ τέχνης, ΙΧ sqq.) αποτελεί 
εφαρμογή της εναρκτήριας αντιπαράθεσης στο Περὶ Φύσεως του Αλκμαίωνος μεταξύ 
ἀφανέων και “θηητῶν” εν γένει (DK24 B1). Cf. e.g. Περὶ διαίτης Α΄, XI, 1.

Για το Ελληνικό πνεύμα η ηθική εδράζεται στερεά στην οντολογία. Το δέον το καθο-
ρίζει το ον. Το είναι στην ουσία του θεμελιώνει τον σκοπό (το «τέλος» και την τελείωση) 
των πραγμάτων, και αυτός ο σκοπός είναι το τι «πρέπει» να πραγματωθεί και επιτευχθεί. 
Ηθικό είναι ό,τι αποσκοπεί και απεργάζεται την τελειότητα κάθε πράγματος, του όντος 
οίον είναι έκαστον. Το να πράττεις το αγαθό είναι οντολογική προστακτική. Και το αγαθό 
για το κλασσικό βίωμα είναι το ωφέλιμο και συμφέρον στο ον. Αντιθέτως, το να κάνεις 
το κακό σημαίνει να βλάπτεις, και αυτό με την σειρά του σημαίνει να στρέφεσαι κατά 
του όντος, δηλαδή κατά της πραγματικότητας. Έχεις τότε αντίπαλο το Είναι, το οποίο 
αναγκαία θα σε συντρίψει πνευματικά, ψυχολογικά και σωματικά. Η αδικία βλάπτει πε-
ρισσότερο τον αδικούντα, θα εξαγγείλει ο Πλάτων.

Η ιατρική ηθική επομένως ορίζεται μονοσήμαντα ως δεοντολογία αποκατάστασης 
και διατήρησης της υγειάς στον άνθρωπο, ασθενή ή υγιή.

Πιο συγκεκριμένα για την Ιπποκρατική ηθική, ο Όρκος του Ιπποκράτη έχει Πυθαγό-
ρεια καταγωγή και χαρακτήρα. 

Η υποχρέωση ευεργετικής δράσης ήταν απόλυτη.
Η στάση ισχυρής πυγμής ονομαστών αρχαίων ιατρών προς ασθενείς, στρεφόταν 

αποκλειστικά προς ηγέτες ως ηγέτες και αφορούσε σε ειδικούς λόγους. Καθόλου δεν 
έθιγε το απόλυτο του Όρκου, αφού μάλιστα και στις ειδικές εκείνες περιπτώσεις οι εξω-
γενείς όροι που τίθεντο για τη θεραπεία αναφέρονταν στην κατάσταση πριν αναλάβει 
ο ιατρός τον ασθενή. Το θέμα ανάγεται και σε ηρωικό αρχέτυπο με την υπόθεση των 
Προιτίδων και τη δράση του Μελάμποδος σε αυτήν.
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Η Διαχείριση Ατόμων με Ιδιαίτερα 
Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά  
στο Πλαίσιο της Ψυχιατρικής

Μίλτος Λειβαδίτης

Στο σύγχρονο κόσμο, κυρίως εξαιτίας του φαινομένου της εσωτερικής και εξωτε-
ρικής μετανάστευσης, δεν είναι σπάνιο να συνυπάρχουν στην ίδια κοινότητα άτομα με 
διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Στο μέτρο που οι πολιτισμικές μειονότητες είναι 
ενσωματωμένες στον κοινωνικό ιστό, απευθύνονται στις ίδιες υπηρεσίες στις οποίες 
απευθύνεται και ο υπόλοιπος πληθυσμός προκειμένου να λύσει τα προβλήματά του. 
Έτσι στη χώρα μας οι δημόσιες ψυχιατρικές υπηρεσίες, ιδίως στις μεγαλουπόλεις, 
καλούνται συχνά να διαχειριστούν προβλήματα ατόμων που ανήκουν σε διάφορες μει-
ονότητες. Αρκετές φορές τα προβλήματα αυτά έχουν το χαρακτήρα επείγουσας κρίσης 
π.χ. ψυχωσική διέγερση, κρίση άγχους, αντίδραση πένθους σε μια σημαντική απώλεια, 
ενδοοικογενειακή σύγκρουση, οξείες δυσκολίες προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον.

Είναι πλέον γνωστό, από έρευνες της Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής ότι η πολιτισμική 
προέλευση και ταυτότητα ενός ατόμου ασκούν σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον 
οποίο αντιδρά στο στρες, εκφράζει τα συναισθήματά του. Η πολιτισμική προέλευση 
επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα συμπτώματα μιας ψυχικής 
διαταραχής, στο πώς αυτή εξελίσσεται. Ανάλογα με την πολιτισμική του ταυτότητα ο 
ασθενής εξηγεί με διαφορετικό τρόπο και αποδίδει άλλο νόημα στα συμπτώματά του, 
εκφράζει με διαφορετικό τρόπο το αίτημα για βοήθεια, έχει διαφορετική άποψη για το 
ρόλο του γιατρού ή γενικότερα του θεραπευτή, για τη σχέση ασθενούς – θεραπευτή. Εν 
τέλει το πολιτισμικό υπόβαθρο επηρεάζει σημαντικά τη θεραπευτική διαδικασία καθώς 
επικαθορίζει σημαντικούς παράγοντες της διαδικασίας αυτής, όπως η συμμόρφωση, η 
ανταπόκριση, οι παρενέργειες, η ικανοποίηση που αντλούν ο ασθενής και ο θεραπευτής 
από τη μεταξύ τους συνεργασία.

Τα ανωτέρω ισχύουν κυρίως για τους ασθενείς που χρειάζονται και αναζητούν ψυ-
χιατρική και ψυχολογική βοήθεια, αλλά έχουν επίσης μια ευρύτερη απήχηση. Αφορούν 
κάθε διαδικασία παροχής ιατρικής βοήθειας, όταν η ταυτότητα του παρόχου και του 
δέκτη διαφέρουν, εν τέλει δε και κάθε διαδικασία συναλλαγής μεταξύ μιας υπηρεσίας και 
ενός ατόμου. Η ευαισθητοποίηση των στελεχών μιας υπηρεσίας παροχής ψυχιατρικής, 
ιατρικής ή άλλης βοήθειας σε ζητήματα που σχετίζονται με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
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μπορεί να αυξήσει κατά πολύ την απόδοση της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει, ιδιαίτερα όταν 
υπάρχουν καταστάσεις έντασης ή κρίσης και χρειάζεται να ληφθούν γρήγορα αποφά-
σεις. Αντίθετα, η άγνοια των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και της σημασίας τους είναι 
πηγή διαρκών παρεξηγήσεων και αιτία αναποτελεσματικότητας. 

Υπάρχουν διάφορες τυπολογίες που αφορούν στην κατάταξη ενός ατόμου όσον 
αφορά τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Μια πολύ σημαντική διάκριση, όσον αφορά 
κυρίως ψυχολογικά χαρακτηριστικά και έχει σχέση με τη διάσταση παραδοσιακότητα – 
νεωτερικότητα. Όσα άτομα ανήκουν σε παραδοσιακές πολιτισμικές κοινότητες έχουν 
στο ένα ή στον άλλο βαθμό εκσεσημασμένα κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα κοινωνι-
ολογικά – ιδεολογικά χαρακτηριστικά: α) Ισχυροί δεσμοί με την κοινότητα, συμμόρφωση 
του ατόμου στην κοινοτική ιεραρχία, β) Εκτεταμένη οικογένεια που περιλαμβάνει ακόμα 
και πέμπτου ή έκτου συγγενείς – αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της οικογένειας, γ) 
Σεβασμός της αυθεντίας – προσκόλληση στην παράδοση – επιφυλακτικότητα έναντι 
των νέων ιδεών ή των ξένων, δ) Έντονη θρησκευτικότητα.

Σε αντιπαράθεση προς το ανωτέρω παραδοσιακό πρότυπο, το νεωτερικό χαρα-
κτηρίζεται από: α) Ατομοκεντρικό πρότυπο, προτεραιότητα στην αξία της αυτονομίας, 
της ελευθερίας, της κοινωνικής επιτυχίας και ανόδου, β) Πυρηνική οικογένεια (γονείς 
– παιδιά), αυξημένο ποσοστό διαζυγίων και μονογονεϊκών οικογενειών, γ) Αμφισβήτηση 
της αυθεντίας – ανοικτότητα σε νέες ιδέες και αλλαγές, δ) Σχετικά περιορισμένη θρη-
σκευτικότητα, πολιτικά ενδιαφέροντα. 

Η διαφοροποίηση των ατόμων στον άξονα παραδοσιακότητα - νεωτερικότητα αρκε-
τές φορές συνεπάγεται διαφοροποίησή τους σε διάφορες ψυχολογικές παραμέτρους. 
Η χαρακτηριστικότερη από αυτές είναι η συγκινησιακή εκφραστικότητα. Τα άτομα 
που ανήκουν στις παραδοσιακές κοινότητες έχουν την τάση να εκφράζουν αμεσότε-
ρα και εντονότερα τις συγκινησιακές τους αντιδράσεις (π.χ. τη θλίψη τους ή το θυμό 
τους). Αντίθετα τα άτομα που υπάγονται στα νεωτερικά κοινωνικά στρώματα τείνουν 
να συγκρατούν και να ελέγχουν τις συγκινησιακές τους αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της διαφοράς εκφραστικότητας είναι οι αντιδράσεις πένθους ή 
οργής αφενός των Βορειοευρωπαίων (πληθυσμοί με υψηλή νεωτερικότητα) αφετέρου 
των Νοτιευρωπαίων (πληθυσμοί κατά μέσο όρο ενδιάμεσοι μεταξύ υψηλής και χαμηλής 
νεωτερικότητας), εντέλει δε μεσανατολικών ή βορειοαφρικανικών λαών (πληθυσμοί με 
υψηλή παραδοσιακότητα). 

Οι διαφορές μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων όσον αφορά στην έκφραση 
των συγκινήσεων συνδέεται στενά με διαφορές τους που αφορούν στην ψυχοπαθολογική 
έκφραση διαφόρων ψυχικών διαταραχών. Τα ψυχιατρικά συμπτώματα μεταξύ πληθυσμών 
με υψηλό βαθμό παραδοσιακότητας είναι κατά κανόνα οξύτερα, δραματικότερα και 
συνδέονται αμεσότερα με το σώμα. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις ψυχωσικής διατα-
ραχής ή βαριάς κατάθλιψης, οι παραδοσιακοί λαοί τείνουν να εμφανίσουν συχνότερα 
κατατονικά συμπτώματα όπως οξείες καταστάσεις διέγερσης, ψευδαισθητικές εμπειρίες, 
εικόνα σύγχυσης ή αντίστροφα οξείες αντιδράσεις ακινησίας, αλαλίας, αρνητισμού. 
Αντίθετα, όσον αφορά στις ίδιες ψυχικές διαταραχές οι λαοί με περισσότερο νεωτερικό 
προφίλ εμφανίζουν συμπτώματα με περισσότερα χαρακτηριστικά χρονιότητας π.χ. ορ-
γανωμένες παραληρητικές ιδέες διώξης ή μεγαλείου στην περίπτωση των ψυχώσεων, 
επιμένοντα ενοχικό ιδεασμό στην περίπτωση των καταθλίψεων. Σύμφωνα με έρευνες του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπάρχουν ενδείξεις ότι (όσον αφορά στις ψυχωσικές 
διαταραχές) οι οξείες θεαματικές σωματικές αντιδράσεις των παραδοσιακών λαών έχουν 
καλύτερη πρόγνωση από τους ιδεακούς μηρυκασμούς των νεωτερικών πληθυσμών. 
Λέγεται χαρακτηριστικά ότι ένας σχιζοφρενής που ζει σε ένα χωριό της Αφρικής, μπορεί 
να είναι καλύτερα ενσωματωμένος στον κοινωνικό ιστό από ένα σχιζοφρενή που ζει σε 
μια δυτική μεγαλούπολη.

Αντίστοιχα ισχύουν και όσον αφορά στις νευρώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
Ελλάδα (μια χώρα στην οποία κατά τις πρόσφατες δεκαετίες, ιδίως μετά το 2ο παγκόσμιο 
πόλεμο, μεγάλες μάζες πληθυσμού άλλαξαν πολιτισμικά χαρακτηριστικά, εγκαταλείπο-
ντας εν μέρει την παραδοσιακότητα) τροποποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι διαγνώσεις 
που έθεταν οι ψυχίατροι, όπως φαίνεται από τηρούμενα αρχεία: Ενώ μέχρι το 1950 
κυριαρχούσε η διάγνωση της υστερίας, αργότερα σχεδόν εξέλιπε και κυριαρχούν οι 
διαγνώσεις αγχωδών ή καταθλιπτικών συνδρόμων. Ως γνωστόν, στην υστερία κυριαρχούν 
οι θεαματικές, δραματικές σωματικές εκδηλώσεις (π.χ. παραλύσεις, σπασμοί, παροδικές 
τυφλώσεις) οι οποίες δεν έχουν οργανικό παθολογικό υπόβαθρο. 

Είναι εύλογο ότι τα δραματικά, σωματικά συμπτώματα με τα οποία συχνά εκδηλώνονται 
οι ψυχικές διαταραχές σε παραδοσιακούς πληθυσμούς μπορεί να αντιμετωπιστούν με 
διαφορετικό τρόπο (από τα περισσότερο χρόνια, «ψυχολογικά» συμπτώματα των ίδιων 
διαταραχών στους νεωτερικούς πληθυσμούς). Κρίσιμη εν προκειμένω είναι η έννοια της 
υποβολής: Οι παραδοσιακοί ασθενείς επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τους υπόλοι-
πους με παρεμβάσεις που έχουν χαρακτηριστικά «εικονικής» θεραπείας. Αν κάποιος τους 
πείσει ότι «είναι καλά» ή ότι έχει τη δύναμη «να τους κάνει καλά» τότε τα συμπτώματά 
τους μπορεί να υποχωρήσουν ενίοτε με τρόπο που μοιάζει με θαύμα. Δυστυχώς, από 
ορισμένες απόψεις (αλλά ευτυχώς από άλλες, διότι η υποβολή ασκείται ποικιλοτρόπως, 
π.χ. προς την κατεύθυνση της χειραγώγησης ή του ελέγχου) ο σύγχρονος άνθρωπος 
είναι κατά κανόνα λιγότερο άμεσα υποβόλιμος από τον παραδοσιακό. Τα ψυχιατρικά 
συμπτώματα τα οποία παρουσιάζει απαιτούν συνήθως είτε φαρμακευτική αγωγή είτε 
συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική βοήθεια είτε συνδυασμό των δύο. 

Εντούτοις, ο ψυχιατρικός θεραπευτής και γενικότερα κάθε θεραπευτής, όταν δια-
χειρίζεται έναν ασθενή (ιδίως αν αυτός ανήκει σε μια παραδοσιακή κοινότητα) δε θα 
πρέπει να υποτιμά τη δυνατότητα της θεραπευτικής υποβολής. Προφανώς, στην υποβολή 
υπάρχουν κάποια δεοντολογικά όρια. 

Στο νεωτερικό κόσμο, δε γίνεται ανεκτό (ή τουλάχιστον γίνεται ανεκτό μόνο σε 
ακραίες περιπτώσεις) το να εξαπατηθεί ο ασθενής, για παράδειγμα να του συστηθεί 
μια αδρανής ουσία ως θεραπευτική αγωγή με την προσδοκία ότι θα δράσει ο μηχανι-
σμός της υποβολής. Όμως, η θεραπευτική επίδραση της υποβολής μπορεί να ασκηθεί 
με άλλους τρόπους και μεταξύ αυτών σημαντική είναι η θετική συναισθηματική σχέση 
θεραπευτή – θεραπευομένου.

Σε αντίθεση με τον ασθενή που έχει νεωτερικές πολιτισμικές καταβολές και τείνει να 
θεωρεί το θεραπευτή ως ένα τεχνοκράτη με τον οποίο συνάπτει μια σύμβαση με αμοιβαία 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, ο παραδοσιακός ασθενής προσεγγίζει το θεραπευτή ως μια 
πατρική φιγούρα από την οποία ζητά φροντίδα και καθοδήγηση. Ο θεραπευτής πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να επωμιστεί αυτόν το ρόλο, δηλαδή να αποπνέει το κύρος, τη 
σιγουριά αλλά και το στοργικό ενδιαφέρον που απαιτούνται. 
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Συχνά, γίνεται λόγος για την έννοια της πολιτισμικής συμβατότητας μεταξύ θεραπευ-
τή και θεραπευομένου. Υποστηρίζεται ότι, ceteris paribus, ο θεραπευόμενος βοηθείται 
καλύτερα από άτομα που ανήκουν στην ίδια πολιτισμική – ιδεολογική κοινότητα με τον 
ίδιο. Αυτό πολλές φορές, στο σύγχρονο κόσμο είναι ανέφικτο. Έτσι, εγείρονται πολλά 
προβλήματα και ένα από τα σημαντικότερα είναι το «φράγμα της γλώσσας». Η δυσκολία 
επικοινωνίας μπορεί να είναι η αιτία ελλειμμάτων στη διάγνωση παρεξηγήσεων και εν 
τέλει μη συμμόρφωσης. 

Προφανώς, δε ζητιέται από το θεραπευτή να προσαρμόζεται, εν είδει χαμαιλέοντος, 
στις πολιτισμικές ή στις ιδεολογικές ιδιαιτερότητες του θεραπευομένου του. Μπορεί, 
όμως, να δείχνει τουλάχιστον το δέοντα σεβασμό προς αυτές. Οι ιδιαιτερότητες μπορεί 
να αφορούν θρησκευτικές ή πολιτικές απόψεις του θεραπευμένου, κανόνες συναλλαγής, 
πεποιθήσεις και εξηγήσεις που μπορεί να αφορούν στην ασθένειά του ή τη θεραπεία 
της. Ο θεραπευτής πρέπει, μέχρις ενός ορίου τουλάχιστον, να τηρεί μια θεραπευτική 
ουδετερότητα ή/και ενεργά να αξιοποιεί πεποιθήσεις ή απόψεις του ασθενούς προ-
σαρμόζωντας κατάλληλα τη θεραπεία του. Για παράδειγμα, μπορεί να προσαρμόζει 
τις εξηγήσεις στον ασθενή για το «τι έχει» χρησιμοποιώντας ερμηνευτικά σχήματα ή 
παραδείγματα τα οποία του είναι κατανοητά και οικεία. 

Στο παρόν κείμενο συζητήθηκαν ορισμένες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά 
χαρακτηριστικά της ψυχοπαθολογίας και της ψυχοθεραπευτικής μεταχείρισης σε σχέση 
με τη διάσταση παραδοσιακότητα – νεωτερικότητα. Εντούτοις, θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι: α) Πέρα από αυτήν την όντως βασική διάσταση, κάθε πολιτισμός και κάθε πολιτισμική 
κοινότητα έχουν ακόμη πολλές άλλες ιδιαιτερότητες β) Κάθε κοινωνιολογική τυποποίηση 
είναι χρήσιμη στο μέτρο που δεν οδηγεί σε προκαταλήψεις και στερεότυπα. Κάθε άτομο 
ανήκει στον έναν ή στον άλλο βαθμό σε περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες 
πέραν δε τούτου συνήθως έχει ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι σύγχρονες 
ψυχιατρικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν στελέχη με την κατάλληλη ευαισθητοποίηση 
και τις γνώσεις ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα πολιτισμικά και τα ιδιαίτερα 
ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε θεραπευομένου και να εξατομικεύουν κατάλληλα τις 
παρεμβάσεις τους.
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H ιατρική Ηθική σε Πόλεμο  
Κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή 
Αρχαιότητα

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Προσπαθώντας να διερευνήσουμε τη στάση των γιατρών στον πόλεμο κατά την 
Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα, θα πρέπει να διευκρινισθούν ορισμένες βασικές 
παραδοχές, ώστε να μη κρίνoυμε το παρελθόν με κριτήρια του σήμερα. To γενικότερο 
περιβάλλον είναι αυτό που επηρεάζει τη στάση των γιατρών που δεν δρουν εν κενώ 
αυτόνομα, παρ’ όλο που έχει υποστηριχθεί πως η ηθική των γιατρών διαφέρει από αυτήν 
της ευρύτερης κοινωνίας. Οι διαφορετικές συνιστώσες του ηθικού περιβάλλοντος που 
επηρέαζαν τους γιατρούς τότε ήσαν: 

Oι Θεοί ήταν πολεμοχαρείς και εκδικητικοί
Ήδη στις αρχαιότερες οργανωμένες κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού, όπως στη 

Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, τη Βαβυλώνα, οι θεοί ήσαν κυρίως πολεμοχαρείς υποστηρικές 
της κρατικής εξουσίας, τιμωρώντας τους εχθρούς και τους επαναστάτες. Αυτή ήταν μια 
φυσιολογική άποψη εφ’ όσον και η κρατική εξουσία εθεωρείτο θεόπεμπτη. Το ίδιο ίσχυε 
και στην Προϊστορική και την Κλασική Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, υπήρχε θεός ειδικά για 
τον πόλεμο, ο Άρης. Στην Ιλιάδα αναφέρονται συχνά επεμβάσεις των Ολυμπίων Θεών 
για να πληγούν οι αντίπαλοι. Ένα μόνο παράδειγμα είναι ο φόνος του Αχιλλέα από τον 
Πάρι, όταν ο ίδιος ο Απόλλωνας κατηύθυνε το βέλος του απαγωγού της Ωραίας Ελένης 
προς την ευάλωτη πτέρνα του ήρωα. Στην Αινειάδα του Βιργιλίου, το ηρωικό έπος του 
γενάρχου της Ρώμης, ο ιατρός Ιάπυξ προσπαθεί να αφαιρέσει ένα βέλος από τον μηρό 
του Αινεία και ο Απόλλων (θεός της Ιατρικής!) τον εμποδίζει. Ο ιστορικός Θουκιδίδης 
διασώζει τον διάλογο των Αθηναίων πρέσβεων προς τους πολιορκημένους Μηλίους 
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου1. Σε μια αποστροφή των λόγων τους 
αντιστρέφουν το επιχείρημα των Μηλίων πως οι θεοί θα τους βοηθήσουν επειδή έχουν 
το δίκαιο με το μέρος τους, λέγοντες με πολιτικό ρεαλισμό πως ‘Καθόσον, ως προς 
τους θεούς μεν πιστεύομε, ως προς δε τους ανθρώπους καλώς γνωρίζομε, ότι, 
ωθούμενοι από ακάθεκτη φυσική ορμή, άρχουν παντού, όπου η δύναμή των 
είναι επικρατέστερη’. Τελικά οι Αθηναίοι κατέσφαξαν όλους τους άρρενες Μηλίους. 

Ακόμη και ο Τιμωρός Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν διστάζει να επιβάλει τον θά-
νατο όλων των πρωτοτόκων της Αιγύπτου για να επιτευχθεί η Έξοδος των Ισραηλιτών 
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υπό τον Μωυσή2. Η μόνιμη επιβράβευση της καταστροφής του εχθρού από τους κατ΄ 
εξοχήν θεσπίζοντες τους ηθικούς κανόνες, τους θεούς δηλαδή, περιόρζε υποσυνείδητα 
το καθήκον των γιατρών να συμπονούν και να βοηθούν τον πεσόντα αντίπαλο. Τέτοιες 
ιδέες συμπόνιας ενισχύονται με την αλλαγή της θρησκείας. Στην Επί του Όρους Ομιλία 
ο Χριστός εμφαντικά λέει ‘Aκούσατε πως δόθηκε η εντολή: Nα αγαπήσεις τον πλησίον 
σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Eγώ όμως σας λέω ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, 
να ευλογείτε εκείνους που σας καταριούνται, να φέρεστε καλά σ’ εκείνους που σας 
μισούνε και να προσεύχεστε για εκείνους που σας προσβάλλουν και σας κατατρέχουν, 
για να γίνετε γιοί του Πατέρα σας του ουράνιου, γιατί αυτός τον ήλιο του τον ανατέλλει 
σε κακούς και σε καλούς, και δίνει τη βροχή σε δίκαιους και σε άδικους’3. Μέσα από 
αυτό το πρίσμα μπορούμε να εκτιμήσουμε το γεγονός πως οι Χριστιανοί Άγιοι αργότερα 
θεωρούνται ‘αμυντικοί’, δηλαδή προστατεύουν τους πιστούς και δεν καταστρέφουν τον 
αντίπαλο, αν και μεσολαβούν για τη νίκη των Χριστιανών. Ενδεικτικό πως στο περίφη-
μο ‘τη Υπερμάχω’ η Παναγία είναι η ‘εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσασα’. Με τα 
ανωτέρω δεν υποννοώ πως οι Χριστιανοί - και πολλές φορές και οι ταγοί τους - έγιναν 
ξαφνικά πράοι και δεν άσκησαν βία στους αντιπάλους. Η έννοια αυτής της ενότητας 
είναι πως στην αρχαιότητα δεν υπήρχε το θεολογικό κλίμα συμπόνοιας προς του 
εχθρούς που υποσυνείδητα καθόριζε και τη στάση των γιατρών στον πόλεμο τότε και, 
έστω έμμεσα, τώρα.

Οι ιατροί ήσαν πρωτίστως φιλοπάτριδες και – στην καλλίτερη περίπτωση- 
αξιοπρεπείς.

Στην αρχαία Γραμματεία εκθειάζονται συχνά οι αρετές των γιατρών. Αρχίζοντας από 
τον Όμηρο, ο πνευματικός μας πρόγονος ονομάζεται «Ιητρός γαρ ανήρ πολλών αντάξιος 
άλλων». (Γιατί ο γιατρός είναι άνδρας που αξίζει όσο πολλοί άλλοι μαζί. Ιλιάδα, Λ 514). 
Πρέπει να αναφερθεί πως στην Ομηρική εποχή δεν υπήρχε οργανωμένο ιατρικό σώμα, 
αλλά μερικοί γιατροί εντάσσονταν στο στράτευμα και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. 
Ακόμη και μη γιατροί μπορούσαν να βοηθήσουν, κυρίως σε επιδέσεις τραυμάτων, όπως 
στη σκηνή που ο Αχιλλέας επιδένει το τραύμα του Πατρόκλου. Πέραν από την ικανότητα 
να θεραπεύει, καμιά μνεία δεν γίνεται για τις ανθρωπιστικές ιδιότητες του γιατρού και 
τη συμπεριφορά του στη μάχη. Αργότερα, στην κλασική εποχή, η ίδια ένδεια υπάρχει 
στις πηγές. Ο Ιπποκράτης, υποδεικνύει την έντιμη συμπεριφορά του γιατρού προς 
τους αρρώστους, πλούσιους ή φτωχούς, δούλους ή ελεύθερους, αλλά πάντα μέσα στα 
πλαίσια της ίδιας κοινωνίας. Ποτέ δεν αναφέρεται σε αλλότριους. Επιπλέον, ο γιατρός 
δηλώνει σύμφωνα με τον Όρκο ‘Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω 
πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. 
Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.’ Η υπόληψη μετρά και 
όχι η αγάπη για τον ασθενή και μάλιστα τον εχθρό. Αυτή η ιδιότητα θα τονισθεί με την 
διδασκαλία του Χριστιανισμού. Υπάρχουν αντιθέτως τρείς ιστορίες σύμφωνα με τις 
οποίες οι γιατροί πρόγονοι του Ιπποκράτη, αλλά και ο ίδιος ο Πατέρας της Ιατρικής, 
παραβαίνοντας κάθε έννοια σημερινής ιατρικής δεοντολογίας, προέταξαν το πατριωτικό 
έναντι του ανθρωπιστικού καθήκοντος. Η πρώτη ιστορία αναφέρεται στον Πρώτο Ιερό 
Πόλεμο του 6ου π.Χ. αιώνα. Και αποτελεί τεκμήριο πρώιμου βιολογικού πολέμου. Η Κίρρα 
ήταν μια πόλη που ήλεγχε την είσοδο στον Κορινθιακό Κόλπο (και άρα την πρόσβαση 
στο Μαντείο των Δελφών). Εκμεταλλευόμενη τη θέση της ζητούσε υπέρογκα ‘διόδια’ 
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από τους προσκυνητές και καταπάτησε και τμήμα της ιερής γης του Απόλλωνα. Σαν 
συνέπεια οι πόλεις της Αμφικτιονίας με αρχηγό τον Κλεισθένη της κήρυξαν πόλεμο. Η 
πολιορκία κράτησε περίπου δέκα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, σύμφωνα με τον Θεσ-
σαλό, ιστορικό του 5ου αιώνα, ο ιατρός Νέβρος, πρόγονος του Ιπποκράτη, συνέστησε 
να ρίξουν σε κρυφή πηγή που ανεφοδίαζε τη πόλη τεράστιες ποσότητες ελλέβορου. Το 
αποτέλεσμα ήταν οι πολιορκούμενοι να παραδοθούν λόγω ακατασχέτων διαρροιών και 
να σφαγιασθούν όλοι. Εννοείται πως ο Απόλλων καλοδέχθηκε το συμβάν. Ο Ιπποκράτης 
ποτέ δεν αποκήρυξε τη πράξη του προγόνου του αλλά επισκέφθηκε τους Δελφούς 
με τον γιο του - ή έστω ο γιός το επισκέφθηκε ασυνόδευτος - σεμνυνόμενος για την 
υπηρεσία που προσέφερε ο Νέβρος στο Μαντείο και ανευρέθη μαρμάρινο επίγραμμα 
που απαθανατίζει την επίσκεψη4. Η δεύτερη ιστορία αφορά στον ίδιο τον Ιπποκράτη. 
Εκλήθη, λέγεται, από τους αρχηγούς των φυλών της Βορειοδυτικής Ελλάδας για να 
τους συμβουλέψει πως θα αντιμετωπίζαν μια επιδημία πανώλους. Αρνήθηκε, αλλά βάσει 
πληροφοριών που συγκέντρωσε εκεί για την φορά των ανέμων και άρα τη μετάδοση 
του μιάσματος της νόσου, συμβούλεψε κατόπιν τους Αθηναίους πως θα αποφύγουν 
την επιδημία5. Η τελευταία ιστορία αφορά σε πρόσκληση Περσών στρατηγών προς 
τον Ιπποκράτη να θεραπεύσει τον πάσχοντα Ξέρξη. Εκείνος αρνήθηκε επειδή ο Μέγας 
Βασιλεύς είχε βλάψει την Ελλάδα6. Οι δύο τελευταίες ιστορίες δεν θεωρούνται γνήσιες 
και μάλιστα η ανακρίβειά της μίας τονίζεται ακόμη και στον πρόλογο του προγράμμα-
τος της σημερινής εκδήλωσης ως υπερασπιστικό της δεοντολογικής συμπεριφοράς 
του Ιπποκράτη. Εν τούτοις, δεν πρέπει να παραβλέπεται πως δεν υπάρχουν αντίθετες 
μαρτυρίες για τη παροχή βοήθειας από τον Πατέρα της Ιατρικής σε εχθρούς εν πολέμω. 
Αντιθέτως, το γεγονός πως παρόμοιες νόθες ιστορίες, κυκλοφορούσαν στην αρχαιότητα 
αποδεικνύει πως η κοινωνία απαιτούσε από του γιατρούς πρωτίστως φιλοπατρία και 
μετά αλτρουιστικά ιδεώδη.

Η ίδια αντίληψη επικρατούσε και στην Ρωμαϊκή εποχή. Οι γιατροί της Ρώμης αρχικά 
ήταν κυρίως Έλληνες - είτε ελεύθεροι είτε απελευθερωθέντες αιχμάλωτοι ή δούλοι – και 
για αυτό κατηγορούντο από συντηρητικούς διανοούμενους όπως ο Πλίνιος πως σκοπό 
είχαν να εξοντώνουν τους Ρωμαίους ως πολεμικούς αντιπάλους! Γράφει ο Πλίνιος: ‘Για 
τους Έλληνες, γιε μου Μάρκο, θα μιλήσω στο κατάλληλο σημείο - θέλω να σε πείσω 
για το τι θεωρώ άριστο στην Αθήνα, και πως είναι καλό να εξετάζουμε τα έργα τους, 
όχι όμως να τα υιοθετούμε. Θα αποδείξω ότι είναι ένας λαός αχρείος και αμαθής, και 
πίστεψε με, σου μιλώ σα μάντης: όταν κάποτε αυτός ο λαός θα μας φέρει την επι-
στήμη του, τότε θα τα καταστρέψει όλα και ακόμη περισσότερο αν μας στείλει τους 
γιατρούς του. Ορκίστηκαν να εξοντώσουν όλους τους βαρβάρους με τη θεραπευτική 
τους τέχνη. Και επιπλέον το κάνουν με αμοιβή, για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη και 
να μας καταστρέφουν ευκολότερα. Επίσης μας ονομάζουν βαρβάρους, και μ’ αυτή την 
έκφραση μας κάνουν υβριστικότερη προσβολή απ’ ότι οι άλλοι που μας ονομάζουν 
ηλίθιους. Γι’ αυτό σου απαγόρευσα κάθε σχέση με γιατρούς [...] έτσι μεταβάλλεται 
η θεραπευτική τέχνη μέρα με τη μέρα με νέες προσθήκες, αρμενίζουμε με τον άνεμο 
του ελληνικού πνεύματος, και είναι φανερό ότι την αποφασιστική ψήφο για τη ζωή 
και το θάνατο την έχει άμεσα αυτός που μπορεί να κάνει πράξη τα περισσότερα λόγια 
του. Όπως χιλιάδες λαοί ζούσαν όχι μόνο χωρίς φάρμακα αλλά και χωρίς γιατρούς, 
έτσι έκανε και ο ρωμαϊκός λαός για περισσότερα από εξακόσια χρόνια - όσο λιγότερο 
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απρόθυμος είναι γενικά στο να εξοικειώνεται με τις τέχνες, τόσο αντίθετα άπληστος 
ήταν ως προς τη γνώση της θεραπευτικής τέχνης, μέχρι όμως που τη γνώρισε από 
κοντά και την απέρριψε»7. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι αυτοί οι ιατροί κυνηγούν 
τη δόξα δοκιμάζοντας νέες ιδέες και δεν διστάζουν να ανταλλάξουν αυτή τη δόξα με τις 
ζωές μας. Εξ ου και αυτές οι άθλιες εριστικές συστάσεις παρά την κλίνη του ασθενούς. 
Εξ ου και η ζοφερή επιγραφή στις επιτύμβιες πλάκες «Ήταν το πλήθος των ιατρών που 
με σκότωσε». Μόνο ένας ιατρός μπορεί να δολοφονήσει κάποιον με πλήρη κάλυψη!’. Το 
κείμενο αυτό μόνον αντικειμενικό δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Ενέχει πάντως ψήγματα 
αλήθειας ως προς τις ενδοϊατρικές έριδες και το ατελέσφορο πολλών θεραπειών. Αργό-
τερα, η υπόληψη των Ελλήνων γιατρών αυξάνεται, και γίνονται ιατροί της αριστοκρατίας 
και των Αυτοκρατόρων, με εξέχον παράδειγμα τον Γαληνό, ιατρό του Μάρκου Αυρηλίου. 
Όπως και ο έτερος διάσημος ιατρικός συγγραφέας της εποχής, ο Διοσκουρίδης, έτσι 
και ο Γαληνός άρχισε την σταδιοδρομία του ως στρατιωτικός γιατρός.

Οι γιατροί στον Ρωμαϊκό στρατό διεκρίνοντο σε διάφορες κατηγορίες. Αδρά υπήρχαν 
άνδρες με κάποια ιατρική μόρφωση πριν εισέλθουν στον στρατό ή που την απέκτησαν 
εν τω στρατεύματι, οι medici, οι οποίοι περιποιούντο τους απλούς στρατιώτες. Υπήρχαν 
και οι επιφανείς ιατροί, οι Medici ordinarii, που ήσαν προσωπικοί ιατροί του Αυτοκράτορα 
και των στρατηγών και τους συνόδευαν στον πόλεμο. Οι περισσότεροι ήσαν Ελληνικής 
καταγωγής, όπως ο Anicius Ingenuus, που πέθανε στη Βρετανία μόλις 25 ετών. Ήδη, η 
κατηγοριοποίηση αυτή θέτει μερικά ηθικά προβλήματα. Πως ανέχονταν οι σπουδαιότεροι 
των γιατρών να παρέχεται υψηλή ιατρική φροντίδα στους ισχυρούς, ενώ οι κοινοί στρα-
τιώτες έπρεπε να αρκούντο σε μερικές πρακτικές φροντίδες. Η διάκριση είναι άκρως 
αντίθετη με την Ιπποκρατική ηθική και με τη σύγχρονη άποψη για τα δικαιώματα του 
αρρώστου, μεταξύ των οποίων το βασικότερο είναι η ισότιμη παροχή υγείας σε όλους 
ανεξάρτητα από κοινωνική θέση κ.λπ. Στην πράξη πάντως διακρίσεις είναι αναπόφευκτο 
να υπάρχουν και θα ήταν αφελές να νομίζουμε πως οι σημερινοί αρχηγοί κρατών και οι 
ανώτατοι στρατιωτικοί παρακολουθούνται από τους ίδιους γιατρούς όπως οι οπλίτες. Η 
κυριότερη συμβολή των Ρωμαίων στην στρατιωτική ιατρική ήταν η ίδρυση στοιχειωδών, 
συχνά κινητών, νοσοκομείων εκστρατείας που ονομάζονταν valetudinaria8.

Ο πόλεμος γινόταν σώμα με σώμα, και άρα προκαλούσε λιγώτερη φθορά 
των αντιπάλων.

Μια βασική διαφορά μεταξύ των παλαιών πολεμικών τεχνικών και των σημερινών 
είναι το μέγεθος της βλάβης που μπορούσαν να προκαλέσουν στον αντίπαλο. Αν και 
αναμενόμενη, η επίδραση αυτής της διαφοράς στην εν πολέμω ιατρική ηθική δεν έχει 
μελετηθεί πλήρως. Στην αρχαιότητα οι μάχες γινόταν κυρίως σώμα με σώμα. Η Ιλιάδα 
μας μεταφέρει λαμπρές εικόνες αυτής της ηρωικής τεχνικής. Όσο και αν ορισμένες πε-
ριγραφές της είναι τρομακτικά ρεαλιστικές, εν τούτοις το περισσότερο που μπορούσαν 
να κάνουν ήταν να σκοτώσουν τον αντίπαλο. Θέμα ιατρικής ηθικής δεν ετίθετο. Ακόμη 
και στη περίπτωση που μόνο τραυματισμοί υπήρχαν, πάλι οι γιατροί της κάθε πλευράς 
θα εφρόντιζαν τους δικούς τους και η δεοντολογία δεν θα έθετε προβλήματα. Ακόμη 
και σε μαζικές συμπλοκές λίγες ήταν οι περιπτώσεις συλληφθέντων τραυματισμένων 
αιχμαλώτων. Τον αντίπαλο σκοπό είχες να τον σκοτώσεις γιατί σε ενάντια περίπτωση 
σε μια μάχη εκ του συστάδην θα σε σκότωνε αυτός. Εξ΄άλλου ήταν επιθυμητό οι συλ-
λαμβανόμενοι αιχμάλωτοι να ήσαν αρτιμελείς αφού πριν την εφεύρεση των μηχανών 
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αυτοί – σαν δούλοι πλέον – ήσαν η κινητήριος δύναμη κάθε πολιτείας. Όταν η αντίσταση 
των εχθρών ήταν σθεναρότερη της αναμενόμης, ή όταν θεωρείτο αναγκαίο για λόγους 
παραδειγματισμού, όλοι οι αιχμάλωτοι εφονεύοντο, όπως οι Μήλιοι.

Πράξεις βαρβαρότητας στον αρχαίο κόσμο κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων 
έχουν επανειλημένως αναφερθεί. Στην Αρχαία Αίγυπτο ο Φαραώ Ραμσής Γ! το 1600 
π.Χ. διέταξε να αποκοπούν τα πέη όλων των αντιπάλων που ετρέποντο σε φυγή, εφ’ 
όσον δεν είχαν περιτμηθεί, και της μιάς χειρός όσων είχαν, συνολικά έξη χιλιάδων9,10. 
Στην πιο πολιτισμένη Ρώμη, τον 1ον αιώνα π.Χ., 6000 νικημένοι οπαδοί του Σπάρτακου 
σταυρώνονται κατά μήκος της Αππίας Οδού και τα σώματα μένουν εκεί πολύ καιρό για 
παραδειγματισμό. Αφού οι ιατροί δεν συμμετείχαν σε τέτοιες πράξεις δεν είχαν λόγο, 
εκτός αν διατύπωναν γενικότερη αντίθεση για τη βαρβαρότητα των πολέμων. Το θέμα 
αυτό θα εξετασθεί στην τελευταία ενότητα του άρθρου. 

Στην συνέχεια εξετάζεται ένα άλλο είδος πολέμου, ο Βιολογικός Πόλεμος (ΒΠ), 
όπου η ιατρική ηθική κατ’ εξοχήν ταλαιπωρείται. Θεωρείται ευρέως πως ο ΒΠ είναι μια 
πολύ νέα πολεμική τεχνική. Εν τούτοις οι ρίζες της βρίσκονται στην αρχαιότητα. Από 
την Ελληνική Μυθολογία γνωρίζουμε πως ο Ηρακλής βύθιζε τα βέλη του στο αίμα της 
Λερναίας Ύδρας και με αυτά επέφερε θανατηφόρα τραύματα στους αντιπάλους του. 
Στο τέλος αυτο-δηλητηριάσθηκε από πλήγμα των δικών του βελών. Στην πραγματική 
ζωή παρόμοια τακτική χρησιμοποίησαν οι Σκύθες11. Αφαιρούσαν ορό αίματος τον οποίο 
τοποθετούσαν σε ένα δερμάτινο ασκί, αναμεμιγμένο με κοπριά ζώων ή ανθρώπινα περιτ-
τώματα. Στο μίγμα βύθιζαν τα βέλη τους. Η μόλυνση του νερού με ελλέβορο κατά την 
πολιορκία της Κίρρας πλησίον των Δελφών ήδη αναφέρθηκε. Αργότερα ο Βαρβαρόσας 
έριχνε στις πηγές των εχθρών ανθρώπινα πτώματα για να μολύνει το νερό12-14. Το ίδιο 
έκαναν οι Τάρταροι το 1346 κατά τη πολιορκία της πόλης Κάφα (σημερινής Θεοδο-
σίας) στη Κριμαία. Πετούσαν επάνω από τα τείχη με καταπέλτες πτώματα θυμάτων 
της πανώλους. Έτσι ο Μαύρος Θάνατος εξαπλώθηκε στη πόλη και έλαβε αργότερα 
τεράστιες διαστάσεις15. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η συμμετοχή των γιατρών είναι 
πολύ πιθανή γιατί μόνο με τις συμβουλές ενός ειδικού θα μπορούσαν οι στρατιωτικοί 
να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα. Πριν καταδικάσουμε τη στάση τους σαν απόρροια της 
βαρβαρότητας της εποχής τους θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με τη στάση των ιατρικών 
ερευνητών κατά τον 20ον αιώνα.

Με τη θεμελίωση της μικροβιολογίας από τους Παστέρ και Κωχ στα τέλη του 19ου 
αιώνα, μια ευρεία λεωφόρος βιολογικού πολέμου άνοιξε. Δύο Διεθνείς Διακηρύξεις 
(1874 στις Βρυξέλλες και 1899 στη Χάγη) για την απαγόρευση δηλητηριωδών όπλων δεν 
μπόρεσαν να την αναστείλουν16. Το παρόν άρθρο δεν είναι δυνατόν να διαπραγματευθεί 
το θέμα σε έκταση. Ενδεικτικά αναφέρεται πως και στον Πρώτο και στον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί και οι Σύμμαχοι ανέπτυξαν παρόμοια όπλα, έστω σε μικρή 
κλίμακα κυρίως διά του κλωστηριδίου του άνθρακα. Στη Βόρειο Αμερική, ο Sir Frederick 
Banting, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ για την ανακάλυψη της ινσουλίνης, ίδρυσε το 
πρώτο ιδιωτικό κέντρο για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων17. Όμως, οι πραγματικά εν-
θουσιώδεις ερευνητές του είδους ήταν οι Ιάπωνες. Ο υπερεθνικιστής επιστήμονας Shiro 
Ishii δημιούργησε ερευνητικά κέντρα, όπου 25 διάφορα μικρόβια χρησιμοποιήθηκαν για 
τη κατασκευή παρόμοιων όπλων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών του χιλιάδες άνθρωποι 
πέθαναν. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείας 
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παρείχαν αμνηστία σε επιστήμονες αναμεμιγμένους στη κατασκευή βιολογικών όπλων 
με αντάλλαγμα τη παροχή των γνώσεών τους. Τοιουτοτρόπως οι εγκληματίες πολέμου 
έγιναν σοβαροί επιστήμονες και ιδρυτές φαρμακευτικών βιομηχανιών18-20. Κατά τη διάρκεια 
του Ψυχρού πολέμου και μέχρι σήμερα η κατασκευή τρομακτικών βιολογικών όπλων 
συνεχίζεται αμείωτη, παρά την απαγόρευσή της από τον Richard Nixon το 1972. Με τον 
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας έλαβε νέα ώθηση και από τις δύο πλευρές του πολέμου. 
Η ευθύνη του Νέβρου, προγόνου του Ιπποκράτη στη δηλητηρίαση των πολιορκημένων με 
ελλέβορο ωχριά μπρός την ανάμιξη των συγχρόνων επιστημόνων σε προγράμματα ΒΠ. 

Οι ηθική των γιατρών στον πόλεμο πρέπει να κρίνεται από τη στάση τους 
στους αντιπάλους και στους καταδικασμένους όχι στους οικείους.
Στην τελευταία ενότητα του άρθρου θα παρουσιαστούν στοιχεία της ηθικής συ-

μπεριφοράς των γιατρών της αρχαιότητας έναντι αυτών που σήμερα θα ονoμάζοντο 
‘μη προνομιούχοι’. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους υποκείμενους σε πειράματα 
και ερευνητικές δραστηριότητες κρατουμένους, όπως και τους ασθενείς των εχθρικών 
δυνάμεων και διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. 

Πρακτική συμπεριφορά

Θεωρείται γνωστό πως στην Αλεξάνδρεια ο Ηρόφιλος και ο Ερασίστρατος προβαί-
νουν σε ανατομές νεκρών αλλά και ζώντων καταδίκων σε θάνατο που τους παραδίδο-
νται από τους Πτολεμαίους βασιλείς21. Ο Κέλσος υποστηρίζει την τακτική λέγοντας (το 
τετριμμένο) ‘έτσι προκύπτουν θεραπείες για αθώους ανθρώπους των μελλοντικών γενεών 
και πως με αυτόν τρόπο αποκαλύπτονται μυστικά του σώματος που η Φύση έκρυβε’ !! Ο 
ίδιος πάντως κατεδίκαζε τις ανατομές ζώντων ως βάρβαρες. Ο Εκκλησιαστικός συγγρα-
φέας Τερτυλιανός στο έργο του ‘Περί Ψυχής’, επιθετικά υπολογίζει πως με αυτόν τον 
τρόπο εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχει πάντως στη βιβλιογραφία 
η επιφύλαξη αν οι πληροφορίες περί ανατομής ζώντων από τους Αλεξανδρινούς, που 
παρουσιάζονται το νωρίτερο τέσσερις αιώνες αργότερα από την εποχή τους, είναι 
απολύτως ακριβείς22,23.

Ο Γαληνός αποφεύγει την νεκροτομή ανθρώπων λέγοντας πως δεν ωφελείται 
περισσότερο η επιστήμη από όταν διδάσκεται διά της νεκροτομής ζώων. Επειδή και οι 
γιατροί που τους εδόθη το δικαίωμα να ανατέμνουν σώματα Γερμανών [sic!] κατά τον 
Γερμανικό πόλεμο, ή αυτοί που ανέτεμναν τα πτώματα ληστών που είχαν εγκαταληφθεί 
στα βουνά, ή εκτεθέντων στο ψύχος βρεφών, δεν ήξεραν τίποτε περισσότερο από 
αυτούς που μελετούσαν ανατέμνοντες πιθήκους24. Εν τούτοις, ο ίδιος προβαίνει σε 
ανατομές και ζώντων και νεκρών ζώων. Δικαιολογεί επίσης την αποφυγή από τον ίδιο 
πειραματισμών σε ανθρώπους λέγοντας πως ‘δεν είναι ακίνδυνο να δοκιμάζουμε στο 
ανθρώπινο σώμα κάτι που δεν έχει πρότερο δοκιμασθεί, επειδή σε περίπτωση κακού 
πειράματος όλο το σώμα θα κατεστρέφετο’25. Γενικότερα, υπάρχει μια έκπτωση στη 
χρήση της ανατομίας είτε επί ζώντων είτε επί νεκρών, στη Ρωμαϊκή εποχή εν σχέσει 
με την Ελληνιστική. Το μάθημα πλέον γίνεται επιφανειακά επί ζώντος δούλου και εν 
τω βάθει επί νεκρού ζώου, μια σύνθετη διαδικασία που ο Ρούφος υποτιμά εν σχέσει 
με το ‘τι γίνονταν στην εποχή των προγόνων μας’26. 

Εκτός από τις ανατομές οι κατάδικοι εχρησιμοποιούντο – σπανίως- και σαν πειρα-
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ματόζωα για τη δοκιμή δηλητηρίων, κυρίως με άδεια ή προτροπή των ηγεμόνων. Ο 
Μιθριδάτης, βασιλεύς του Πόντου και καθιερωτής του ‘μιθριδατισμού’ εδοκίμαζε τη 
αποτελεσματικότητα των αντιδότων σε θανατοποινίτες27. Η φαρμακεύτρια Locusta, 
προσωπική σύμβουλος δηλητηριάσεων στην Αυλή του Κλαυδίου και του Νέρωνα είχε 
τη δυνατότητα να δοκιμάζει τα δηλητήρια της επίσης σε καταδίκους και είχε ανοίξει και 
σχετική σχολή!28. Ο Γαληνός εκφράζει πάντως κάποια λύπη για την αδυναμία του να 
πειραματισθεί σε ανθρώπους και μάλιστα κατάδικους: ‘και πράγματι, όπως έχει λεχθεί, 
το σπουδαιότερο για όλους τους ανθρώπους είναι: 1) η εκπλήρωση της υποσχέσεως 
και 2) η ισχύς της αποτελεσματικότητος. Επειδή ουδείς απεβίωσε από αυτούς που τους 
εδάγκωσε κάποιο από τα θηρία (από τα οποία παρασκευάζεται η θηριακή) και κατανά-
λωσαν αμέσως μετά τη θηριακή, ούτε αν την είχαν καταναλώσει πριν (το δάγκωμα), ούτε 
ακόμη και αν είχε περάσει πολύς καιρός από το δάγκωμα, όπως αναφέρεται από τους 
μεγαλοπρεπείς κυβερνήτες που έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου. Έτσι, αν θέλουμε να 
ελέγξουμε το φάρμακο και να επιβεβαιώσουμε ότι έχει αναφερθεί για αυτό σε αυτούς 
τους άνδρες που κατηγορούντο για κακουργηματικές και παράνομες πράξεις και το 
κατανάλωσαν και πέθαναν εξ΄αυτού εμείς, δεδομένου ότι δεν μας επιτρέπεται να εκτελέ-
σουμε αυτή τη δοκιμή σε ανθρώπους (όπως δύνανται οι κυβερνήτες), θα δοκιμάσουμε την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε άλλα πλάσματα. Παίρνουμε αλέκτορες [....]29,30. 
Προκαλεί έκπληξη η ψυχρή αποδοχή του γεγονότος από τον Γαληνό, τον υμνητή του 
Ιπποκράτη, ο οποίος στον Όρκο του (έστω του φερομένου ως όρκου του) υπαγόρευε: 
‘Ου δώσω ουδενί φάρμακο αιτηθείς θανάσιμο’

Η χρησιμοποίηση των ποινικών κρατουμένων και των αιχμαλώτων πολέμου για 
ιατρικές έρευνες δεν περιορίζονταν μόνο στην αρχαιότητα. Αντιθέτως, στην Κλασική, 
Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή γίνονταν μόνο κατ’ εξαίρεση. Βασικός λόγος για την 
περιορισμένη χρήση της ήταν η αδρή μόνο έρευνα του ανθρωπίνου σώματος που δεν 
εχρειάζετο πολλούς πειραματισμούς. Αντιθέτως, στον 20ο και 21ο αιώνα η έρευνα έχει 
εισχωρήσει και πέραν του επιπέδου του κυττάρου. Η δοκιμή της σε ανθρώπους είναι 
πλέον απαραίτητη. Οι καλοήθεις εκφράσεις της είναι οι κλινικές δοκιμές με λίγο πολύ 
εθελοντές και -τελικά- θεραπευτικό σκοπό. Η κακόβουλη εφαρμογή είτε γίνεται εν αγνοία 
των υποκειμένων, είτε ο σκοπός δεν είναι η θεραπεία αλλά η βλάβη σε ανθρώπους. 
Απολύτως ενδεικτικά θα αναφέρω από την πρώτη κατηγορία τα πειράματα για τη θε-
ραπεία της συφιλίδας στη Γουατεμάλα μεταξύ του 1946 και 1948. Συμμετείχαν γιατροί 
εντόπιοι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γιατροί επίτηδες μόλυναν υγιή άτομα με 
σύφιλη, έχοντας πληρώσει μολυσμένες πόρνες να έρχονται σε σεξουαλική επαφή μαζί 
τους. Ο σκοπός ήταν να μελετήσουν την επίδραση της πενικιλίνης στη νόσο. Τελικά 
απεβίωσαν 83 άτομα31,32. 

Από τη δεύτερη κατηγορία αναφέρoνται δύο παραδείγματα. Πρώτον, του Στρα-
τοπέδου Συγκεντρώσεως στο Ravensbruck της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Β! 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ναζί στρατιώτες απέκοπταν τα κάτω ή επάνω άκρα ζωντανών 
αιχμαλώτων, τα απέστελναν σε μακρινά νοσοκομεία, χωρίς κατάλληλη συντήρηση, για 
να μεταμοσχευθούν σε Ναζί στρατιώτες που ακρωτηριάσθηκαν στον πόλεμο. Τα πει-
ράματα προφανώς απέτυχαν33. 

Δεύτερον, ο Masaji Kitano, διάδοχος του Shiro Ishii στον οποίον έγινε αναφορά στην 
ενότητα για τα βιολογικά όπλα, δημοσίευσε πολλά άρθρα σε Αμερικανικά επιστημονικά 
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περιοδικά υποκαθιστώντας τη λέξη ‘ανθρώπους’ με ‘πιθήκους’ όταν περιέγραφε τα πει-
ράματα που έγιναν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ιαπώνων στη Κίνα. (Ο Γαληνός 
είχε κάνει πραγματικότητα αυτή την υποκατάσταση). Η επιχείρηση συγκάλυψης ήταν 
επιτυχής μέχρις ότου 45 χρόνια αργότερα σε τυχαία εκσκαφή ευρέθηκαν σε εκείνα 
τα μέρη πολυάριθμα ανθρώπινα οστά34. Η διεθνής βιβλιογραφία γέμει πειραμάτων σε 
αιχμαλώτους και κρατουμένους από χώρες κάθε ιδεολογίας και επιπέδου πολιτισμού. 
Συγκριτικά η Αρχαιότητα υστερούσε σε αυτόν τον τομέα.

Θεωρητική συμπεριφορά

Η θεωρητική στάση των γιατρών σε θέματα ηθικής συμπεριφοράς έναντι των αντι-
πάλων και των κρατουμένων κατά την αρχαιότητα και πάντοτε, επηρεάζεται από δύο 
συνιστώσες. Η μία είναι οι διαχρονικές αξίες της ιατρικής και η άλλη οι σύγχρονες με 
τον ιατρό αξίες της φιλοπατρίας και της στρατιωτικής πειθαρχίας. Η παροχή βοήθειας 
σε κάθε άνθρωπο, μια αξίωση που εστηρίζετο παλιότερα στην αγάπη και τώρα στα αν-
θρώπινα δικαιώματα, μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της πατρίδας 
που διακυβεύονται. Οι στρατιώτες γιατροί είναι κυρίως στρατιώτες. Έχουν καθήκον να 
φροντίζουν τους ασθενείς του δικού τους στρατού και για τον λόγο αυτόν προσελή-
φθησαν35. Είναι δυνατόν να συμπορεύονται οι δύο αυτές συνιστώσες όταν ο αντίπαλος 
δε βρίσκεται πλέον στο πεδίο της μάχης, αλλά είναι αιχμάλωτος. Εκεί κυρίως κρίνεται 
η ηθική των στρατών και των ιατρών τους. 

Δεν εντοπίσαμε αναφορές στη βιβλιογραφία που να αφορούν στο θέμα κατά την Κλα-
σική και την Ελληνιστική αρχαιότητα. Από την Ρωμαϊκή εποχή υπάρχουν λίγες αναφορές. 
Ο Γαληνός μάλλον επικροτεί τον ακρωτηριασμό ποδών και χειρών των παρανομούντων, 
όταν αναφέρει πως από τους αμαρτάνοντες δούλους όταν εδραπέτευαν τους έκοβαν 
τα πόδια και τα έκαιγαν και τα κτυπούσαν, ενώ αν έκλεβαν τα χέρια τους και αν έλεγαν 
ψέματα τη γλώσσα και γενικά ετιμωρούσαν το μόριο που παρανόμησε36, ένα παγανι-
στικό αντίστοιχο του ‘οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος’. Συγχρόνως 
όμως πιο ανθρωπιστικές απόψεις αρχίζουν να εμφανίζονται. Τα γραπτά του Σκριμπόνιου 
Λάργκου, του Κέλσου, του Σωρανού, του Ορειβάσιου δείχνουν μια συμπόνοια προς 
τον άρρωστο, τον αδύναμο, τον ξένο. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον πρώτον 
από αυτούς. Ο Σκριμπόνιος Λάργκος, Ελληνικής καταγωγής, ήταν αυλικός γιατρός του 
Αυτοκράτορα Κλαυδίου. Το 47 μ.Χ., με αίτημα του απελεύθερου Γάιου Ιούλιου Καλλί-
στου συντάσσει ένα κατάλογο με 271 φάρμακα, τα περισσότερα δικής του επινόησης, 
που παριέχονται κατόπιν στο έργο του Μάρκελλου του Εμπειρικού (410 μ.Χ.) με τίτλο 
‘De Medicamentis Empiricis, Physicis, et Rationabilibus’37. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός 
γιατρός του Ρωμαϊκού στρατού στη Βρετανία. Προτείνει να δοκιμάζει ο ίδιος ο γιατρός 
τα φάρμακα πριν τα χορηγήσει σε άλλους. Αναφέρει την αλλαγή στη στάση των θεών 
που αποδοκιμάζουν τη δηλητηρίαση του πόσιμου νερού του εχθρού από τον Perpena 
στην περίοδο της Ύστερης Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τον Απόλλωνα των Δελφών, 
500 χρόνια πριν, στη δηλητηρίαση των υδάτων της Κίρρας38. Οι δεοντολογικές του 
υποδείξεις αξίζει να καταγραφούν λεπτομερώς: ‘Όλοι οι θεοί και οι άνθρωποι πρέπει να 
μισούν έναν γιατρό που από την καρδιά του λείπει η συμπόνια και η ανθρώπινη ευγένεια. 
Ακριβώς αυτές οι ιδιότητες, υπεράνω άλλων, εμποδίζουν το γιατρό που δεσμεύεται από 
τον ιερό όρκο της ιατρικής [Είναι ο πρωιμότερος συγγραφέας που αναφέρεται στον 
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Όρκο του Ιπποκράτους] να δώσει βλαβερό φάρμακο ακόμη και σε έναν εχθρό του, ενώ 
ο ίδιος γιατρός θα επιτεθεί στο ίδιο εχθρό όταν το επιβάλει η ιδιώτης του ως στρατιώτη 
και καλού πολίτη. Η ιατρική ιδίως, δεν μετρά την αξία ενός ανθρώπου σύμφωνα με τα 
πλούτη ή το χαρακτήρα του, αλλά άπλετα προσφέρει τη βοήθειά της σε όλους που την 
επιζητούν και ποτέ δεν απειλεί πως θα βλάψει οποιονδήποτε’!!39. Μια καινούργια εποχή 
ανατέλλει. Υπήρχε πλέον η προσδοκία ανθρωπιστικής προσφοράς από τους γιατρούς. 
Ο Χριστιανισμός μετέτρεψε τη προσδοκία αυτή σε υποχρέωση40. Η πρακτική εφαρμογή 
αυτών των ανθρωπιστικών ιδεών στις χώρες που ασπάσθηκαν το Χριστιανισμό ποικίλει. 
Ήδη από τον 18ο αιώνα εμφανίζονται διακηρύξεις που αποσκοπούν στην θεραπευτική 
αντιμετώπιση των τραυματιών εχθρικών δυνάμεων. Οι κινήσεις αυτές λαμβάνουν επί-
σημη μορφή τον 19ον αιώνα με τη Ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού στη Γενεύη το 1864. 
Προέβλεπε την ουδετερότητα του ιατρικού προσωπικού, την ανθρωπιστική αντιμετώ-
πιση των τραυματιών και την ουδετερότητα των εθελοντών που βοηθούσαν στο έργο 
του. Οι αρχές αυτές έτυχαν ευρείας αποδοχής και βελτίωσαν τη θέση των αιχμαλώτων. 
Εν τούτοις πάμπολλες φορές παραβιάσθηκαν είτε φανερά είτε κρυφά. Εκτός από τις 
γνωστές θηριωδίες στη Ναζιστική Γερμανία και στα ‘Ψυχιατρικά Αναμορφωτήρια’ της 
Σοβιετικής Ένωσης, παραβιάσεις γίνονται και από χώρες και φορείς που σεμνύνονται για 
τον ανθρωπισμό τους. Ας αναφερθούν επιγραμματικά οι αδικαιολόγητοι βομβαρδισμοί 
του Βερολίνου από τους Συμμάχους, οι βόμβες του Ναγκασάκι και της Χιροσίμα, τα 
καμένα χωριά στον Ελληνικό Εμφύλιο. Και εκεί γιατροί δεν συμμετείχαν ενεργά. Όμως 
δεν αναφέρονται διαμαρτυρίες των επισήμων σωμάτων που τους εκφράζουν, όπως 
ιατρικών συλλόγων, ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, ιατρικών σχολών. Στην ‘καλ-
λίτερη’ περίπτωση καταγγέλλουν παρόμοιες πράξεις αποκλειστικά από τον χώρο των 
αντιπάλων και όχι των στρατών με τους οποίους εθνολογικά ή ιδεολογικά συμπλέουν. 
Τα ‘ανθρώπινα δικαιώματα’ παραβιάζονται πάντα από τους άλλους. Η εκκωφαντική αυτή 
σιωπή γίνεται προκλητικότερη για δύο λόγους. Ο ένας είναι πως πλέον δεν μιλάμε για 
μονομαχία ανδρειωμένων σώμα με σώμα αλλά για αγώνα με μέσα μαζικής καταστροφής 
που η φθορά σε ανθρώπινο δυναμικό είναι κολοσσιαία. Και ο δεύτερος λόγος είναι πως 
οι γιατροί δεν μπορούν να ισχυρίζονται πως δεν ήξεραν εφ’ όσον - έστω λογοκρινόμε-
νη - η αλήθεια γίνεται γνωστή. Επιπλέον, τα καταστρεπτικά αυτά μέσα δεν τα φτιάχνει 
ένας απλός τεχνίτης, όπως τα σπαθιά ο σιδηρουργός στην αρχαιότητα. Είναι προϊόντα 
μακράς επιστημονικής έρευνας με συμμετοχή μηχανικών, βιοχημικών, φυσικών αλλά και 
γιατρών. Η νομικίστικη φόρμουλα στις ΗΠΑ πως οι αιχμάλωτοι του ‘πολέμου της τρο-
μοκρατίας’ δεν είναι αιχμάλωτοι πολέμου αλλά ‘παράνομοι μαχητές’ καλύπτει με φύλο 
συκής την κακή μεταχείρησή τους στην οποία συμμετέχουν και γιατροί. Προς τιμή τους 
πλέον, πολλοί ιατρικοί φορές στην Αμερική κατεδίκασαν αυτές τις παραβιάσεις. Μια 
ειδική περίπτωση αποτελεί η στάση των ‘Γιατρών Χωρίς Σύνορα’. Αρχικά, επί αρχηγίας 
Claude Malhuret υποστήριζαν πως δεν πρέπει να καταγγέλλουν τις βιαιοπραγίας των 
καθεστώτων όπου ενεργοποιούντο, ώστε να αποφύγουν απαγορεύσεις που θα δυσκό-
λευαν την βοήθεια που παρείχαν. Αντιθέτως, ο Bernard Kouchner, πίστεψε στην ανάγκη 
ανοικτών καταγγελιών. Ατυχώς, έφθασε στο σημείο να επαινέσει τους ‘ανθρωπιστικούς 
βομβαρδισμούς’ και έγινε Υπουργός της Γαλλίας. Ένα άλλο ατυχές παράδειγμα μη 
ουδετερότητος είναι η αποβολή από τη κεντρική οργάνωση της Ελληνικής Ομάδας των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα επειδή βοηθούσαν εξ’ ίσου του Σέρβους και τους Αλβανούς στο 
πόλεμο του Κοσόβου.
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Συμπερασματικά, Η ηθική των γιατρών στο πόλεμο κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή 
Αρχαιότητα, εστερείτο τον θεωρητικό εξοπλισμό με τον οποίο την όπλισαν ο Χριστιανισμός 
κατ’ αρχάς και οι φιλοσοφικές αρχές του Διαφωτισμού με τις θεσμικές εφαρμογές του 
Διεθνούς Δικαίου του Πολέμου, του Ερυθρού Σταυρού, και άλλων εθελοντικών οργα-
νώσεων. Εν τούτοις, λόγω της μικρής καταστρεπτικής ισχύος των όπλων τότε και της 
παιδικής ανάπτυξης της ιατρικής έρευνας, τα ανήθικα στοιχεία στη συμπεριφορά των 
γιατρών εν πολέμω στη αρχαιότητα ήταν λιγότερο απάνθρωπα από αυτά που συναντάμε 
στις παραβιάσεις των θεσμοθετημένων αρχών σήμερα.
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Η Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Στις 9 Δεκεμβρίου του 1946, ένα Αμερικανικό στρατοδικείο ξεκίνησε στη Νυρεμβέρ-
γη μια ιστορική δίκη. Κατηγορούμενοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας ήταν 20 Γερμανοί γιατροί για τους οποίους υπήρχαν μαρτυρίες ότι είχαν 
υποβάλλει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε βασανιστήρια και κάθε είδους βαρβα-
ρότητες στο όνομα της ιατρικής επιστήμης. Τέσσερεις απ’ αυτούς καταδικάστηκαν σε 
θάνατο και εκτελέστηκαν στις 2 Ιουνίου του 1948. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 
διαδικασίας διαπιστώθηκε η ανυπαρξία διεθνούς νομοθεσίας ή διακήρυξης που να 
διακρίνει το νόμιμο από τον παράνομο πειραματισμό στον άνθρωπο. Αυτή υπήρξε η 
αφορμή για τη σύνταξη του πρώτου κώδικα δεοντολογίας που ορίζει τις προϋποθέσεις 
για τη διεξαγωγή ιατρικών πειραμάτων σε ανθρώπους. 

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Με τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, διεξήχθη στη Νυρεμβέργη της Βαυαρίας, μια 
σειρά από δίκες που πέρασαν στην ιστορία με τη γενική ονομασία οι Δίκες της Νυρεμ-
βέργης. Η κύρια δίκη, που είναι γνωστή ως η Δίκη της Νυρεμβέργης, διενεργήθηκε από 
τις 20 Νοεμβρίου του 1945 μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 1946, στο Δικαστικό Μέγαρο της 
πόλης, το καλούμενο «Δικαιοσύνης Μέλαθρο» (Justizpalast), από ειδικό Διεθνές Στρατι-
ωτικό Δικαστήριο που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό (Εικ. 1). Με βάση συμφωνία που 
υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου του 1945, στο Λονδίνο, μεταξύ των κυβερνήσεων των 
Η.Π.Α., της Μεγάλης Βρετανίας και της Ε.Σ.Σ.Δ., το Δικαστήριο, στο οποίο συμμετείχε 
και η Γαλλία, απαρτίστηκε από τέσσερα μέλη, καθένα από τα οποία είχε και ένα αναπλη-
ρωματικό. Σκοπός του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου ήταν η δίκη των εγκληματιών 
πολέμου των προερχόμενων από τον Άξονα. Κατηγορούμενοι για εγκλήματα κατά της 
ειρήνης, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συνωμοσία ήταν 
24 μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, μεταξύ των οποίων 
ο Hermann Göring, ο Rudolf Hess, ο Joachim von Ribbentrop, ο Wilhelm Keitel, ο Ernst 
Kaltenbrunner, ο Robert Ley, ο Gustav Krupp και ο Martin Bormann και οκτώ ναζιστικές 
οργανώσεις. Οι μισοί από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχονισμό, τρεις 
σε ισόβια κάθειρξη, τέσσερεις σε κάθειρξη 10-20 ετών και τρεις αθωώθηκαν. Ο Göring 



126

ιατριΚη ηθιΚη Σε ΚαταΣταΣειΣ ΚριΣεων Σε ειρηνη-πολεμο

και ο Ley αυτοκτόνησαν πριν ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία, ο Krupp πέθανε 
πριν παραστεί σε δικαστήριο και ο Bormann δικάστηκε ερήμην γιατί είχε εξαφανιστεί. 
Ο απαγχονισμός των καταδικασθέντων σε θάνατο έγινε στις 16 Οκτωβρίου 19461. Από 
την ακροαματική διαδικασία της κύριας δίκης προέκυψαν άλλες δώδεκα δίκες, από τις 
οποίες οι σημαντικότερες ήταν η Δίκη των Γιατρών και η Δίκη των Δικαστών. 

Η ΔΙΚΗ ΤωΝ ΓΙΑΤΡωΝ

Η Δίκη των Γιατρών (the Doctors’ Trial) ήταν η πρώτη από τις δώδεκα δίκες που 
ακολούθησαν την κύρια Δίκη της Νυρεμβέργης και είναι επισήμως γνωστές ως «Δίκες 
Εγκληματιών Πολέμου ενώπιον των Στρατοδικείων της Νυρεμβέργης» («Trials of War 
Criminals before the Nuremberg Military Tribunals». Διεξήχθησαν στο ίδιο δικαστικό 
μέγαρο, αλλά από τα Στρατοδικεία των Η.Π.Α. της Νυρεμβέργης και όχι από Διεθνές 
Δικαστήριο. Στα Πρακτικά, η δίκη αναφέρεται ως «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
εναντίον Karl Brandt και άλλων» (United States of America v. Karl Brandt, et al.)2. 

Από τους 23 κατηγορουμένους, οι 20 ήταν γιατροί και οι υπόλοιποι τρεις (Brack, 
Rudolf Brandt και Sievers) αξιωματούχοι των Ναζί. Ένας από τους σημαντικότερους 
εγκληματίες γιατρούς, ο Josef Mengele, διέφυγε τη σύλληψη. Οι κατηγορίες που απαγ-
γέλθηκαν στους κατηγορουμένους ήταν:

Εικ. 1. Το Justizpalast της Νυρεμβέργης.
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1. Διεξαγωγή ιατρικών πειραμάτων σε αιχμαλώτους πολέμου και πολίτες κατεχόμενων 
χωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι κατηγορούμενοι διέπραξαν φόνους, κτηνωδίες, 
ωμότητες, βασανιστήρια, φρικαλεότητες και άλλες απάνθρωπες πράξεις. Επίσης, 
σχεδιασμός και εκτέλεση μαζικών φόνων φυλακισμένων και πολιτών κατεχόμενων 
χωρών, στιγματισμένων ως υπερηλίκων, φρενοβλαβών, ανίατα αρρώστων, αναπήρων 
κ.ο.κ. με αέρια, θανατηφόρες ενέσεις και διάφορα άλλα μέσα σε οίκους ευγηρίας 
και άσυλα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευθανασίας και συμμετοχή σε μαζικούς 
φόνους τροφίμων στρατοπέδων συγκέντρωσης.

2. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: διάπραξη των εγκλημάτων της προηγούμενης 
παραγράφου σε Γερμανούς υπηκόους.

3. Μέλη εγκληματικής οργάνωσης, των SS. 
Οι περισσότεροι από τα θύματα των Ναζί γιατρών ήταν Εβραίοι, Πολωνοί, Ρώσοι 

και Ρομ (τσιγγάνοι).
Στρατοδίκες ήταν οι Walter B. Beals (πρόεδρος), Harold L. Sebring και Johnson 

T. Crawford και δημόσιος κατήγορος ο James M. McHaney. Η δίκη άρχισε στις 9 Δε-
κεμβρίου του 1946 και περατώθηκε στις 20 Αυγούστου του 1947 (Εικ. 2). Από τους 23 
κατηγορουμένους, 7 καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχονισμό, 9 σε κάθειρξη από 
10 ετών μέχρις ισόβια και 7 αθωώθηκαν. Οι καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν 
στις 2 Ιουνίου του 1948.

Εικ. 2. Ο Karl Brandt, προσωπικός γιατρός του Χίτλερ ενώπιον του Στρατοδικείου της Νυρεμβέργης.
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ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Από τους επτά καταδικασθέντες σε θάνατο, οι τέσσερεις ήταν γιατροί (Εικ. 3). Ο 
Karl Brandt, 44 ετών, ήταν (από το 1934 ήδη) προσωπικός γιατρός του Χίτλερ, είχε δι-
ατελέσει αξιωματικός των SS, παραστρατιωτικής οργάνωσης του κόμματος των Ναζί 
(Gruppenführer των Allgemeine-SS και Brigadeführer των Waffen-SS) και από το 1942 
κατείχε τη θέση του Επιτρόπου για την Υγεία και την Υγιεινή. Από το 1939 είχε τεθεί 
επικεφαλής του Προγράμματος Ευθανασίας των Ναζί. Το πρόγραμμα αυτό, με το 
κωδικό όνομα «AktionΤ4» (από τα αρχικά της διεύθυνσης του γραφείου συντονισμού 
του προγράμματος στο Βερολίνο (Tiergartenstrasse 4), ήταν ένα κατ’ ευφημισμό μόνο 
πρόγραμμα «ευθανασίας» (Εικ. 4). Στην ουσία, ήταν ένα πρόγραμμα συστηματικής 
εξολόθρευσης των νοητικά και σωματικά αναπήρων της Γερμανίας και των εδαφών 
που είχαν προσαρτηθεί σ’ αυτή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1939, όταν 
οι υγειονομικές αρχές παρότρυναν τους γονείς παιδιών με νοητική υστέρηση ή σω-
ματική αναπηρία να τα παραδώσουν σε «ειδικές κλινικές», που είχαν συσταθεί σε όλη 
της Γερμανία και την Αυστρία και είχαν στελεχωθεί με γιατρούς που εφάρμοζαν μέσα 
θανάτωσης και συνεχίστηκε τον Ιανουάριο του 1940 με τη μεταφορά των τροφίμων των 
ασύλων νοητικά καθυστερημένων, φρενοβλαβών και σωματικά αναπήρων σε εγκατα-
στάσεις που διέθεταν θαλάμους δηλητηριωδών αερίων, εγκατεσπαρμένες σε όλη την 
επικράτεια. Υπολογίζεται ότι με το πρόγραμμα αυτό θανατώθηκαν τουλάχιστον 5.000 
παιδιά και 70.273 ενήλικοι3.

Ο Karl Brandt, με μια ομάδα συνεργατών του, είχε εξαναγκάσει κρατουμένους να 
υποβληθούν σε πειράματα, τα οποία μεταξύ άλλων αποσκοπούσαν στην έρευνα των 
συνεπειών της κατάψυξης (Πίν. 1)4, τη μελέτη της αναγέννησης οστών, μυών και νεύρων, 
τη μεταμόσχευση οστών, την εφαρμογή μεθόδων στείρωσης, την πρόκληση δερματι-
κών βλαβών με το πολεμικό «αέριο μουστάρδας» (υπερίτη) και τη μετάδοση λοιμωδών 
νοσημάτων, όπως της ελονοσίας και του επιδημικού τύφου, με σκοπό την αναζήτηση 
μεθόδων θεραπείας. Στην απολογία του δήλωσε ότι «κάθε προσωπικός κώδικας ηθικής 
πρέπει να υποχωρεί μπροστά στο συνολικό χαρακτήρα του πολέμου». 

Το Πρόγραμμα Ευθανασίας οργανώθηκε από τον Viktor Brack, 44 ετών, μέλος του 
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και των SS και ανώτερο αξιωματικό (Oberführer) των 
δεύτερων. Ο Brack ανέθεσε στο χημικό August Becker, που εργαζόταν στο Γραφείο 
Ασφάλειας του Κεντρικού Reich (ο Becker καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών), το 
σχεδιασμό της θανάτωσης με δηλητηριώδη αέρια ατόμων που «ζούσαν μια ανάξια ζωή»5. 
Το 1941, ο Brack διατάχθηκε από τον Heinrich Himmler να έλθει σε επαφή με γιατρούς 
που είχαν εργαστεί στο Πρόγραμμα Ευθανασίας και να τους ζητήσει να βρουν ένα τρόπο 
για να στειρώσουν νέους Εβραίους ικανούς να πολεμήσουν στο πλευρό των Γερμανών, 
χωρίς οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι υποβάλλονται σε στείρωση. Η μέθοδος που επελέγη 
και εφαρμόστηκε σε Εβραίους κρατουμένους των στρατοπέδων συγκέντρωσης του 
Auschwitz και του Birkenau, ήταν η ακτινοβόληση με πολύ μεγάλες δόσεις ακτίνων Χ.

Ο δεύτερος γιατρός που καταδικάστηκε σε θάνατο ήταν ο Karl Gebhardt, 51 ετών. 
Ήταν ο προσωπικός γιατρός του Heinrich Himmler και ένας από τους συντονιστές και 
εκτελεστές χειρουργικών πειραμάτων, που διαπράχθηκαν σε αιχμαλώτους των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης του Ravensbrück και του Auschwitz. Από τους υπόλοιπους γιατρούς 
που καταδικάστηκαν σε θάνατο, ο Waldemar Hoven, 45 ετών, γιατρός στο στρατόπεδο 



129

η διΚη τηΣ νυρεμβεργηΣ

συγκέντρωσης του Buchenwald, διενέργησε πειράματα μετάδοσης εξανθηματικού τύφου 
και χορήγησης ορού με φαινόλη, που προκάλεσαν το θάνατο πολλών κρατουμένων και 
ο Joachim Mrugowsky, 43 ετών, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του Ινστιτού-
του Υγιεινής των Waffen-SS, ήταν ο συντονιστής πειραμάτων σε ανθρώπους (ανάμεσα 
στα οποία περιλαμβανόταν και η δοκιμή βλημάτων εμποτισμένων σε δηλητήρια) στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Sachsenhausen, κοντά στο Βερολίνο. 

Εικ. 3. Οι τέσσερεις γιατροί που εκτελέστηκαν με απαγχονισμό και ο καταδικασθείς σε θάνατο Josef 
Mengele, που κατόρθωσε να διαφύγει στη Νότια Αμερική.

Εικ. 4. Η βίλα στον αριθμό 4 της Tiergar-
tenstrasse στο Βερολίνο. Το επιτελείο του 
προγράμματος «ευθανασίας» (Aktion Τ4). 



130

ιατριΚη ηθιΚη Σε ΚαταΣταΣειΣ ΚριΣεων Σε ειρηνη-πολεμο

Ο «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Ο περισσότερο, όμως, περιώνυμος από τους Ναζί γιατρούς, ο Josef Rudolf Mengele, 
35 ετών όταν άρχισε η Δίκη των Γιατρών, αφού κρύφτηκε με ξένο όνομα για τέσσερα 
χρόνια στη Γερμανία, κατόρθωσε να διαφύγει στην Αργεντινή και περιπλανώμενος από 
τη μια χώρα της Νότιας Αμερικής στην άλλη, να γλιτώσει από τους διώκτες του, για να 
πεθάνει αργότερα στη Βραζιλία από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ηλικία 68 ετών6.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως στρατιωτικός γιατρός στο στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης του Auschwitz (Μάιος 1943-Αύγουστος 1944), ο Josef Mengele απέκτησε 
το προσωνύμιο «Άγγελος του Θανάτου» για τη σκληρότητα που έδειξε απέναντι στους 
κρατουμένους. Σε κάθε άφιξη νέων κρατουμένων, στεκόταν στην είσοδο του στρατο-
πέδου και κατεύθυνε προς τα δεξιά εκείνους που έκρινε ικανούς για εργασία και προς 
τα αριστερά, στους θαλάμους αερίων, τους υπόλοιπους. Όπως στεκόταν με την άσπρη 
μπλούζα και τα χέρια ανοικτά δείχνοντας τις δυο κατευθύνσεις, φάνταζε στα μάτια των 
κρατουμένων σαν «ο λευκός άγγελος» («der weiße Engel»). Όταν του ανέφεραν ότι ένα 
συγκρότημα στο οποίο κρατούνταν 750 γυναίκες είχε μολυνθεί με ψείρες, διέταξε να 
θανατωθούν με αέριο και οι 750 κρατούμενες. 

Ο Mengele θεώρησε την τοποθέτησή του στο Auschwitz ως ευκαιρία για να επεκτείνει 
το θέμα της διδακτορικής του διατριβής στην Ανθρωπολογία, στο Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου, με πειράματα σε μονοωογενείς διδύμους. Για το σκοπό αυτό επιστράτευσε 
ως βοηθούς του ένα Εβραίο παιδίατρο και ένα Ούγγρο-Εβραίο παθολογοανατόμο. Εν-
διαφέρθηκε ιδιαίτερα για μια οικογένεια νάνων, την οικογένεια Ovitz, που αποτελούσαν 
γι’ αυτόν την τέλεια έκφραση της «ανωμαλίας». Ανάμεσα στα πειράματά του ήταν οι 
ενέσεις χημικών ουσιών στα μάτια των παιδιών με σκοπό να τους αλλάξει το χρώμα, οι 
ακρωτηριασμοί μελών και η στείρωση κοριτσιών. Τα περισσότερα από τα θύματά του 

Πίν. 1. Από τα πειστήρια που παρουσιάστηκαν στη Δίκη. Καταγραφή αποτελεσμάτων πειραμά-
των κατάψυξης. Η πρώτη στήλη δείχνει τον αριθμό του πειράματος, η δεύτερη τη θερμοκρασία 
του νερού σε βαθμούς Κελσίου, η τρίτη τη θερμοκρασία του σώματος κατά την ανάσυρση από 
το νερό, η τέταρτη τη θερμοκρασία του σώματος κατά την επέλευση του θανάτου, η πέμπτη τη 
διάρκεια παραμονής στο νερό σε πρώτα λεπτά και η τελευταία το χρόνο επέλευσης του θανάτου 
από τη βύθιση στο νερό. 

Versuch nr. 
Wasser 

temperatur

Körper- 
temperatur bei 
entfernung aus 

dem Wasser 

Körper- 
temperatur 
beim eintritt 
des Todes

Verweild-auer 
im Wasser 

eintritt des 
Todes 

5 5.2° 27.7° 27.7° 66’ 66’

13 6° 29.2° 29.2° 80’ 87’

14 4° 27.8° 27.5° 95’ 100’

16 4° 28.7° 26° 60’ 74’

23 4.5° 27.8° 25.7° 57’ 65’

25 4.5° 27.8° 26.6° 51’ 65’

4.2° 26.7° 25.9° 53’ 53’
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πέθαναν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ή λίγο αργότερα από λοιμώξεις. Ο αριθμός 
των ζευγαριών διδύμων στα οποία πειραματίστηκε υπολογίζεται σε 1500. Από αυτά επέ-
ζησαν τα 100. Ο Mengele ουδέποτε μετανόησε ή απολογήθηκε γι’ αυτά τα πειράματα.

Ένας σύγχρονος Αργεντινός ιστορικός διατύπωσε την άποψη ότι ο Mengele συνέχισε 
τα πειράματά του σε παιδιά και στη Νότια Αμερική. Η ιδέα αυτή υπήρξε η βάση για το 
σενάριο της κινηματογραφικής ταινία του 1978 «Τα παιδιά από τη Βραζιλία» (το ρόλο 
του Mengele υποδύθηκε ο Gregory Peck). Κάτι τέτοιο, όμως, ουδέποτε αποδείχτηκε. 

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ

Αν και νεώτερες έρευνες δείχνουν ότι από τον 19ο ήδη αιώνα, η συγκατάθεση για 
συμμετοχή μετά από ενημέρωση είχε αναγνωριστεί, στην Πρωσία, ως δεοντολογική 
προϋπόθεση για τη διεξαγωγή πειραματικών μελετών στον άνθρωπο7, ήταν κατά τη 
διάρκεια της Δίκης των Γιατρών που η διεθνής ιατρική κοινότητα απέκτησε πλήρη αντί-
ληψη της ανυπαρξίας διεθνώς αποδεκτών κανόνων, στους οποίους θα μπορούσε να 
βασιστεί για να απαντήσει στα ηθικά διλήμματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Αυτή 
την απουσία διεθνών κανόνων σχετικών με τον πειραματισμό στον άνθρωπο επικαλέ-
στηκαν ως δικαιολογία και αρκετοί από τους κατηγορουμένους της Δίκης των Γιατρών 
κατά την απολογία τους. Υπήρχε, εξ άλλου, το ιστορικό προηγούμενο του διάσημου 
Albert Neisser, που το 1900 είχε μεταδώσει σύφιλη σε ιερόδουλες, χορηγώντας τους ορό 
από αρρώστους που έπασχαν από τη νόσο, χωρίς να ζητήσει τη συγκατάθεσή τους 7. 

Πρόσφατα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας ότι τις μέρες ακριβώς της διεξαγωγής 
της Δίκης των Γιατρών της Νυρεμβέργης, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, Αμερικανοί 
γιατροί επαναλάμβαναν το πείραμα του Neisser και μάλιστα σε έκταση και κυνικότητα 
που θα ζήλευαν οι Ναζί συνάδελφοί τους. Όπως ανακάλυψε, το 2005, ψάχνοντας στα 
Αρχεία των Η.Π.Α. η Αμερικανίδα καθηγήτρια της Ιστορίας Susan Mokotoff Reverby, κατά 
τη διάρκεια των ετών 1946-1948, μια ομάδα υγιεινολόγων της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγεί-
ας των Η.Π.Α. με επικεφαλής τον Αμερικανό χειρουργό John Charles Cutler (αργότερα 
απέκτησε και τίτλο καθηγητή στην πατρίδα του) μετέδωσε σύφιλη σε 1.500 περίπου 
κατοίκους της Γουατεμάλας, στρατιώτες, φυλακισμένους, νοητικά καθυστερημένους, 
ακόμα και ορφανά παιδιά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή τους, για 
να μελετήσει τη θεραπευτική επίδραση της πενικιλίνης. Ο Cutler πέθανε το 2003, δυο 
χρόνια πριν από την αποκάλυψη των πειραμάτων του. Τον Οκτώβριο του 2010, ο πρό-
εδρος Barack Obama ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον πρόεδρο της Γουατεμάλας 
Álvaro Colom γι’ αυτό που ο δεύτερος αποκάλεσε «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»8-10. 

Προέκυψε, λοιπόν, πρόδηλη η ανάγκη της σύνταξης ενός κώδικα ηθικής που θα διέ-
λυε τη σύγχυση και θα έβαζε τέλος στις αμφιβολίες γύρω από το θέμα. Ο κώδικας που 
συντάχθηκε μετά τη Δίκη των Γιατρών και είναι γνωστός ως Κώδικας της Νυρεμβέργης 
διευκρινίζει, πριν από όλα, ότι «ορισμένοι τύποι ιατρικών πειραμάτων στον άνθρωπο, 
όταν παραμένουν μέσα σε λογικά, σαφώς καθορισμένα όρια, είναι συμβατοί με τις 
ηθικές αρχές του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει» για να ορίσει στη συνέχεια δέκα 
βασικές αρχές που «πρέπει να τηρούνται ώστε να ικανοποιούν ηθικές, δεοντολογικές 
και νομικές έννοιες». 

Ο Κώδικας βασίστηκε στις προτάσεις του Αμερικανού ψυχιάτρου (με Αυστριακή-Εβρα-
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ϊκή καταγωγή) Leo Alexander, που υπήρξε ο κύριος ιατρικός σύμβουλος στις ομώνυμες 
δίκες. Στα έξη σημεία που προτάθηκαν από τον Alexander προστέθηκαν άλλα τέσσερα 
και έτσι συμπληρώθηκε ο πρώτος κώδικας ηθικής που ορίζει τις προϋποθέσεις για την 
διεξαγωγή πειραμάτων στον άνθρωπο. 

Τα δέκα αυτά σημεία είναι:
1. Η αβίαστη εθελούσια συγκατάθεση εκείνων που θα συμμετάσχουν στο πείραμα μετά 

από ενημέρωσή τους για τη φύση και τους σκοπούς του πειράματος.
2. Η προοπτική εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου από τα αποτελέσματα του 

πειράματος.
3. Η αιτιολόγηση του πειράματος με βάση την τρέχουσα γνώση και η τεκμηρίωση της 

ανάγκης διεξαγωγής του από τα αποτελέσματα πειραμάτων σε ζώα.
4. Η αποφυγή άσκοπου σωματικού πόνου ή ψυχικής οδύνης.
5. Η απουσία ενδείξεων για το ενδεχόμενο πρόκλησης θανάτου ή αναπηρίας.
6. Οι κίνδυνοι να μην υπερβαίνουν το προσδοκώμενο όφελος για την ανθρωπότητα.
7. Η εξασφάλιση επαρκών μέσων για την αντιμετώπιση έστω και απομακρυσμένων 

κινδύνων τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου.
8. Η διεξαγωγή του πειράματος από έμπειρους και ικανούς επιστήμονες.
9. Το δικαίωμα του υποβαλλόμενου στο πείραμα να διακόψει τον πειραματισμό αν 

θεωρήσει ότι δεν είναι σε θέση να τον συνεχίσει. 
10. Η υποχρέωση των επιστημόνων που διενεργούν το πείραμα να το διακόψουν αν έχουν 

επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι η συνέχισή του μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή 
τον θάνατο του υποβαλλόμενου σ’ αυτό.
Τον ίδιο χρόνο της εκτέλεσης των εγκληματιών της Δίκης των Γιατρών της Νυρεμ-

βέργης, η Παγκόσμια Ιατρική Εταιρεία (World Medical Association), που είχε ιδρυθεί 
τον προηγούμενο χρόνο από γιατρούς 27 χωρών (σήμερα, οι εθνικοί ιατρικοί σύλλογοι 
που συμμετέχουν σ’ αυτήν είναι 97), πραγματοποίησε στη Γενεύη τη δεύτερη γενική της 
συνέλευση, κατά την οποία ψηφίστηκε διακήρυξη (Διακήρυξη της Γενεύης), ένα είδος 
αναθεωρημένου Όρκου του Ιπποκράτη, που αρχίζει με τη φράση «Η υγεία του ασθενούς 
μου είναι η πρώτη μου σκέψη». Είκοσι χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1964, στο Ελσίνκι 
της Φινλανδίας, η Παγκόσμια Ιατρική Εταιρεία υιοθέτησε ένα επίσημο έγγραφο που έγινε 
γνωστό ως η Διακήρυξη του Ελσίνκι (Document 17.C). Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης απο-
τέλεσε τη βάση της νέας αυτής διακήρυξης. Αναθεωρήσεις της Διακήρυξης του Ελσίνκι 
πραγματοποιήθηκαν έκτοτε τον Οκτώβριο του 1975 στο Τόκιο, τον Οκτώβριο του 1983 
στη Βενετία, το Σεπτέμβριο 1989 στο Χονγκ Κονγκ, τον Οκτώβριο του1996 στο Σόμερ-
σετ Γουέστ της Ν. Αφρικής και τον Οκτώβριο του 2000 στο Εδιμβούργο8. Ήδη από την 
αρχική της διατύπωση, αλλά και σε όλες τις μετέπειτα αναθεωρήσεις της, η Διακήρυξη 
του Ελσίνκι ξεκινά με αναφορά στην Διακήρυξη της Γενεύης της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Συνέλευσης (World Medical Assembly). Όλοι οι σύγχρονοι δεοντολογικοί κανόνες που 
διέπουν την ιατρική έρευνα στον άνθρωπο έχουν την αφετηρία τους στη Διακήρυξη του 
Ελσίνκι. Σε γενικές γραμμές, αυτό ισχύει και για τη Σύμβαση του Oviedo (Asturias) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (4 Απριλίου 1997), η οποία καθορίζει το γενικό κανονιστικό 
πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής9. Η Σύμβαση του 
Oviedo έχει κυρωθεί και στη χώρα μας με το ν. 2619/1998.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Δίκη των Γιατρών (the Doctors’ Trial) ήταν η πρώτη από δέκα δίκες που ακολούθησαν 
την κύρια Δίκη της Νυρεμβέργης, που διεξήχθη στην ομώνυμη πόλη από ένα διεθνές 
δικαστήριο, με κατηγορούμενους τους Ναζί εγκληματίες πολέμου1. Η Δίκη των Γιατρών 
αποκάλυψε, σε όλη τους τη φρίκη, στην κοινή γνώμη τα εγκλήματα που διέπραξαν Ναζί 
γιατροί στο όνομα της Επιστήμης. Από το «Πρόγραμμα Ευθανασίας», όπως κατ’ ευφη-
μισμό είχε ονομαστεί το πρόγραμμα εξόντωσης δεκάδων χιλιάδων σωματικά, νοητικά 
και ψυχικά αναπήρων, μέχρι τα απάνθρωπα πειράματα σε κρατουμένους στρατοπέδων 
συγκέντρωσης, οι εγκληματικές αυτές ενέργειες ανθρώπων που είχαν την ιδιότητα του 
επιστήμονα έκαναν πρόδηλη την ανάγκη της υιοθέτησης αρχών, με βάση της οποίες να 
είναι δυνατή η διάκριση του νόμιμου από τον παράνομο πειραματισμό στον άνθρωπο. 
Οι αρχές αυτές διατυπώθηκαν στα δέκα σημεία του Κώδικα της Νυρεμβέργης που 
αποτέλεσε τη βάση της Διακήρυξης του Ελσίνκι (1968)6 και της Σύμβασης του Οβιέδο 
(1997)7 με τις οποίες καθορίζεται το ισχύον σήμερα ηθικό πλαίσιο του πειραματισμού 
στον άνθρωπο. 
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Ιωάννης Πανούσης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Ο δικηγόρος γνωρίζει τον άνθρωπο σ’ όλη του την κακία, ενώ ο γιατρός γνωρίζει τον 
άνθρωπο σ’ όλη του την αδυναμία». Αυτός ο αφορισμός του Σοπενχάουερ θα μπορούσε 
κάλλιστα να δώσει το στίγμα της διαφορετικής προσέγγισης στην οποία προβαίνουν –ή 
είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν– οι νομικοί και οι γιατροί.

Όπως όμως «όλα θα πήγαιναν καλύτερα αν οι φιλόσοφοι ήξεραν βιολογία και οι 
βιολόγοι δεν περιφρονούσαν τη φιλοσοφία» έτσι και ο δύσκολος διάλογος ανάμεσα 
στους νομικούς και στους γιατρούς θα μπορούσε να υπερνικηθεί με γνώση, κατανόηση 
και κυρίως πολύ εμπιστοσύνη και κοινή προσπάθεια.

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Στο άρθρο αυτό θα επιχειρήσουμε αφενός να ορίσουμε το ρόλο και τα μέσα της 
ανάκρισης ως θεσμικής ποινικής διαδικασίας κι αφετέρου να οριοθετήσουμε τα βασα-
νιστήρια ως απαγορευμένες/απάνθρωπες πράξεις και την ευθύνη των παρισταμένων ή 
συμμετεχόντων γιατρών.

Οι απόψεις μας θεμελιώνονται στα διεθνή κείμενα, στο Σύνταγμα, στην ειδική νομο-
θεσία και στους Κανόνες Δεοντολογίας του Ιατρικού Λειτουργήματος. 

ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Σκοπός της ανάκρισης είναι η με επιτρεπτούς τρόπους συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων για θεμελίωση της τελικής δικαστικής απόφασης περί ενοχής. Στις δημοκρα-
τίες η ανάκριση ασκείται με σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ενώ στα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα μεταβάλλεται σε «επιστήμη της βίας»1.

Η ανάκριση πρέπει συνεπώς να ασκείται μέσα στα πλαίσια της δικονομικής νομιμό-
τητας και όχι σε περιβάλλον αστυνομικής προσομοίωσης με ρόλους σκληρού-μαλακού, 
εικονικότητες κ.ά.

Τόσο ο διενεργών την ανάκριση όσο και ο παριστάμενος γιατρός οφείλουν να δρουν 

1 Για τη διεθνή, ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωμάτων βλ. Στ. Αλεξιάδης, Ανακριτική, 6η εκδ., Σάκ-
κουλας, Θεσ/κη 2006, σ. 69 επ. –Χ. Δημόπουλος, Ανακριτική, Νομική Βιβλιοθήκη 2010/11, σ. 418 επ.
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με βάση τους κανόνες του δικαίου, τις αρχές της ηθικής, της επιστημονικής και τεχνικής 
δεοντολογίας. Σ’ ένα Κράτος Δικαίου αλλά και σ’ ένα σύγχρονο πολιτισμό δεν νοείται 
χρήση παράνομων και απάνθρωπων μεθόδων για την απόσπαση μη-αβίαστων ομολογιών 
ή μαρτυριών (π.χ. ανάκριση τρίτου βαθμού, δια βασανιστηρίων)2.

ΔΙΚΑΙωΜΑΤΑ

Ο άνθρωπος ως φορέας δικαιωμάτων δεν επιτρέπεται να χάνει την ανθρώπινη ιδι-
ότητά του στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, γενοκτονιών, ρατσισμού (αναρντχάϊντ) 
ή άλλων διακρίσεων.

Η ειδικότερη αξία του ανθρώπου, δηλαδή η αξιοπρέπειά του, έχει ηθικό αλλά και 
νομικό περιεχόμενο, αφού τα όργανα της Πολιτείας οφείλουν να σέβονται (απέχουν) 
αλλά και να προστατεύουν (θετική δράση) την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του καθενός 
(αθώου, ύποπτου, εγκληματία). 

Η ταπείνωση του ανακρινόμενου, η πρόκληση φόβου και αγωνίας και βέβαια τα βα-
σανιστήρια δεν προσβάλουν μόνο τα έννομα αγαθά του προσώπου αλλά αντανακλούν 
στην ίδια την υπόσταση της δημοκρατικής Πολιτείας (γι’ αυτό και τα άρθρα 137Α και 
137Β ΠΚ εντάχθηκαν στο κεφάλαιο «Προσβολές του Πολιτεύματος»). 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ – ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ

Τα βασανιστήρια πάντοτε συνδέονται με την εξουσία (καθυπόταξη, καταδυνάστευ-
ση, υποδούλωση, καταστολή, χειραγώγηση, εκδίκηση) και οι βασανιστές (στρατιωτικοί, 
αστυνομικοί, γιατροί) θεωρούν ότι υπηρετούν κάποιον ανώτερο σκοπό, ισχυρίζονται 
ότι προστατεύουν ένα μεγαλύτερο αγαθό που αφορά σε περισσότερους ανθρώπους.

Προκαλούν πόνο, πολλές φορές με σαδιστικό τρόπο σε ένα θύμα που το έχουν μέσα 
τους «ανθρωποποιήσει» και ενοχοποιήσει για επικίνδυνη συμπεριφορά3. 

Η εκμετάλλευση από τους βασανιστές του «δέους της κατάστασης» που αισθάνονται 
οι κρατούμενοι στις αίθουσες ανακρίσεων, καθιστούν αυτά τα όργανα της εγκληματικό-
τητας των ισχυρών καταχραστές της εξουσίας.

Η εξουδετέρωση της θέλησης, μέσω της άσκησης φυσικού ελέγχου και ψυχολογικής/ 
σωματικής προσβολής σώματος (και αξίας του ανθρώπου) μετατρέπει τον ανακρινόμενο 
σε αντικείμενο εξουσίας.

Στην πιο γενική έννοιά του, ο όρος εξουσία σημαίνει: α) τη δυνατότητα να προκαλέσει 
κανείς την επέλευση ενός γεγονότος, ανεξάρτητα από το αν ασκείται ή όχι η δυνατό-
τητα αυτή, β) την επιρροή την οποία ασκεί ένα πρόσωπο ή μία ομάδα σε τρίτους, με 
οποιαδήποτε μέσα αλλά με ορισμένες προθέσεις.

Έτσι εξουσία είναι από γενική άποψη «η ικανότητα και η δυνατότητα να πραγματο-
ποιεί κανείς τη θέλησή του, να επιδρά στη δραστηριότητα και στη συμπεριφορά των 
ανθρώπων, με τη βοήθεια ορισμένων μέσων: του κύρους, του δικαίου ή και της βίας».

2 Για τα διάφορα είδη βασανισμών βλ. Κ. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
Α. Σάκκουλας 1987, σ. 104 επ., 125 επ. 

3 Βλ. Μίκα Χαρίτου-Φατούρου, Ο βασανιστής ως όργανο της κρατικής εξουσίας, Ελληνικά Γράμματα 
2003, σ. 71 επ., 121 επ., 155 επ., 195 επ., 267.
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Βασικές μορφές εκδήλωσης της εξουσίας είναι η κυριαρχία και η καθοδήγηση, 
δηλαδή ο έλεγχος.

«Η κυριαρχία προϋποθέτει την απόλυτη ή τη σχετική υποταγή ορισμένων ανθρώπων 
σε άλλους. Καθοδήγηση σημαίνει την ικανότητα να επιβάλλει κανείς τη θέλησή του 
επιδρώντας με άμεσες και έμμεσες μορφές στους καθοδηγούμενους. Η καθοδήγηση 
μπορεί να στηρίζεται στο κύρος, στην αναγνώριση απ’ τους καθοδηγούμενους της 
αντίστοιχης δικαιοδοσίας των καθοδηγητών με ελάχιστη άσκηση της εξουσιαστικής – 
καταναγκαστικής λειτουργίας».

Η de facto αποποινικοποίηση των βασανιστηρίων, αφού τελικά κανείς δράστης δεν 
καταδικάζεται, τουλάχιστον σε καιρό ειρήνης, μοιάζει όμως σαν να μην στοχεύει ούτε 
καν στην «ηθική εξυγίανση» της εξουσίας4.

4 Βλ. Στ. Αλεξιάδης, όπ. π., σ. 443: “Κατά το άρθρ. 137Α Π.Κ. (που προστέθηκε από το ν. 1500/1984) 
«βασανιστήρια συνιστούν κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής 
εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, 
καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων 
με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος». Κατά συνέπεια, όχι μόνον απαγορεύεται η προσφυγή 
κατά την ανάκριση σε βασανιστήρια (με δικονομική συνέπεια την ακυρότητα των «αποδείξεων» που 
αποκτήθηκαν με τέτοιο παράνομο τρόπο, ακυρότητα απόλυτη κατά το άρθρ. 171, παρ. 1, εδ. δ΄Κ.Π.Δ.) 
αλλά τιμωρείται με κάθειρξη ο υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η 
δίωξη κλπ., που θα τα χρησιμοποιήσει. Αλλ’ όπως με δεικτικότητα αλλά σοφά παρατηρήθηκε, «άλλο ο 
νόμος κι άλλο η καθημερινή πρακτική» και πριν στεγνώσει το τυπογραφικό μελάνι του τροποποιημένου 
ποινικού κώδικα (από το ν. 1500/1984 για τον ποινικό κολασμό των βασανιστηρίων) δημοσιεύτηκαν 
καταγγελίες για βασανισμούς”.  

Διεθνή νομικά κείμενα
που απαγορεύουν τα βασανιστήρια

1. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ
 Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) Άρθρο 5: «Κανείς δε θα υπόκειται 

σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση».
 Συνθήκες της Γενεύης (1949): Το κοινό Άρθρο 3 των 4 Συνθηκών της Γενεύης απαγορεύει τη «σκληρή 

μεταχείριση και βασανιστήρια ατόμων που δεν παίρνουν ενεργό μέρος σε εχθροπραξίες». Επίσης το 
κοινό Άρθρο 3 αποκηρύσσει «την προσβολή της ατομικής αξιοπρέπειας, ειδικά την εξευτελιστική και 
ταπεινωτική μεταχείριση». Σύμφωνα με το Άρθρο 99 της Τρίτης Συνθήκης της Γενεύης «δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιείται ηθική ή σωματική πίεση σε αιχμάλωτο πολέμου για να αναγκασθεί να ομολογήσει 
την ενοχή του για την πράξη που κατηγορείται».   

 Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (1966), Άρθρο 7: «Κανείς δε θα υπό-
κειται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Ειδικά, κανείς 
δεν θα υπόκειται χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πειραματισμό».

 Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί της Προστασίας Όλων των Ατόμων από Βασανιστήρια και 
Άλλη Σκληρή, Απάνθρωπη ή Ταπεινωτική Μεταχείριση ή Τιμωρία (1975), απόφαση 3452/9-12-
75, Άρθρο 3: «Κανένα κράτος δεν πρέπει να επιτρέπει ή να ανέχεται βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Δεν πρέπει δε να γίνεται επίκληση εξαιρετικών 
περιστάσεων, όπως εμπόλεμης κατάστασης ή κινδύνου πολέμου, εσωτερικής πολιτικής ασταθείας ή 
οποιασδήποτε άλλης δημόσιας έκτακτης ανάγκης, ως δικαιολογία για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία».

 Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1984 υιοθέτησε τη «Σύμβαση κατά των Βασα-
νιστηρίων και Άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Ποινής», την οποίαν, 
η χώρα μας κύρωσε κατά το άρθρο 28 παρ. 1 Συντ. με τον Ν 1782/1988 «Κύρωση της Σύμβασης 
κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
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τιμωρίας», όπου κατά το άρθρο 1 παρ. 1 τούτου, ο όρος βασανιστήρια σημαίνει κάθε πράξη με την 
οποία επιβάλλονται με πρόθεση σε ένα πρόσωπο σωματικός ή ψυχικός πόνος ή έντονη οδύνη.

 Η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης» (Στρασβούργο, 26 Νοεμβρίου 1987 –Συμβούλιο της Επιτροπής– η οποία τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1989, ΕΤS 126) και επικυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν 1949/1991, ΦΕΚ 
Α΄83.

 Η Απόφαση 57/200 «Βασανισμός και (κάθε) άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση 
ή τιμωρία» της 16ης Ιανουαρίου 2003 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία καταδικάζει όλες τις 
μορφές βασανισμού, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της 
Σύμβασης εναντίον του βασανισμού και άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης 
ή Τιμωρίας (Resolution 39/46).  

 Η Απόφαση 58/164 «Βασανισμός και (κάθε) άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση 
ή τιμωρία» της 4ης Μαρτίου 2004 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ενθαρρύνει 
τις Κυβερνήσεις να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την παροχή επανόρθωσης και να προλάβουν 
τον βασανισμό και κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία.

ΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών (1950), Άρθρο 3: «Κανείς δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη 
ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία».

 Αμερικάνικη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1969), Άρθρο 5(2): «Κανείς δε θα υποβάλλεται 
σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική τιμωρία ή μεταχείριση. Σε όλα τα άτομα που 
στερήθηκαν την ελευθερία τους πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό όπως αρμόζει στην έμφυτη 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου.  

 Αφρικανικός Καταστατικός Χάρτης για τα Ανθρώπινα και Λαϊκά Δικαιώματα (υιοθετήθηκε το 
1981, δεν τέθηκε ακόμα σε ισχύ), Άρθρο 5: «Όλες οι μορφές εκμετάλλευσης και ταπείνωσης του 
ανθρώπου, ειδικά τα βασανιστήρια, η σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική τιμωρία και μεταχείριση, θα 
απαγορεύονται».

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Πρότυποι Ελάχιστοι Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των Κρατουμένων (1957), 

Άρθρο 31: «Σωματική τιμωρία, τιμωρία με κράτηση σε σκοτεινό κελί, και όλες οι σκληρές και ταπεινω-
τικές τιμωρίες, απαγορεύονται ρητά ως τιμωρίες για πειθαρχικές παραβάσεις».

 Κώδικας Συμπεριφοράς των Αρμοδίων για την Εφαρμογή του Νόμου Οργάνων (1979), Άρθρο 
5: «Κανένα αρμόδιο για την εφαρμογή του νόμου όργανο δεν επιτρέπεται να επιβάλλει, να παρακινεί 
ή να ανέχεται καμία πράξη βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχεί-
ρισης ή τιμωρίας. Ούτε μπορεί να επικαλεσθεί διαταγές ανωτέρων ή  εξαιρετικές περιστάσεις… ως 
δικαιολογία για τα βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία». Σ’ 
αυτό τον Κώδικα Συμπεριφοράς ο όρος «Εντεταλμένοι με την τήρηση του νόμου υπάλληλοι» νοείται ότι 
περιλαμβάνει και όλα τα όργανα του νόμου που εκτελούν αστυνομικά χρέη, ειδικά αυτούς που έχουν 
δικαιοδοσία για συλλήψεις ή φυλάκιση. 

ΕΘΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

• Σύνταγμα
 Το άρθρο 7 §2 του ελληνικού Συντάγματος απαγορεύει «τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική 

κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας».

• Ποινικός Κώδικας
 Άρθρ. 137Α. –Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση 
αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια 
κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη, εάν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των 
καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό ή από
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Υποκείμενο του εγκλήματος δεν είναι μόνο το κρατικό όργανο αλλά και οποιοδήποτε 
άλλο άτομο που διαθέτει σχετική εξουσία και βασανίζει (βλ. άρθρ. 13δ΄ ΠΚ).

Τα βασανιστήρια αποτελούν ιδιαίτερο έγκλημα, όμως η αρμοδιότητα των γιατρών 
τους εντάσσει στον κύκλο των προσώπων που έχουν τις ιδιαίτερες ιδιότητες ή καθήκο-
ντα (π.χ. επιμέλειας, φύλαξης, συνδρομή σε ψυχολογική πίεση, μη αποτροπή κινδύνου 
υγείας και ζωής).

Απόλυτη λοιπόν και χωρίς εξαιρέσεις διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. 
Ούτε ο κίνδυνος, ούτε η κρίση, ούτε ο πόλεμος, ούτε η ανάκριση υπόπτου για έγκλημα 
δεν εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό5.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Πού μπορεί να εμπλακεί ένας γιατρός στην ανακριτική διαδικασία;
• στην προσφορά/παροχή υλικών και συμβουλών ή υπηρεσιών για βασανιστήρια
• στην παρακολούθηση βασανιστηρίων
• στο βασανισμό (αυτοβούλως ή με σφετερισμό εξουσιών)
• στην «κάλυψη» των βασανισμών/βασανιστών με σχετικές γνωματεύσεις.

Φυσικός αυτουργός, συνεργός, ή ηθικός αυτουργός, με ιδιοτελή ή άλλο σκοπό, ο 

 τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολι-
τικής ή άλλης ιδεολογίας β) να τιμωρήσει γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα. 

 Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή 
αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου.

2. Βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κάθε μεθοδευμένη πρόκληση 
έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου 
ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, 
ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος.

3. Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε 
άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις 
περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ. 1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της 
παρ. 2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 
Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως: α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή 
αλήθειας β) η παρατεταμένη απομόνωση γ) η σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

4. Δεν υπάγονται στην έννοια του άρθρου αυτού πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς τη νόμιμη 
εκτέλεση ποινής ή άλλου νομικού περιορισμού της ελευθερίας ή προς άλλο νόμιμο μέτρο δικο-
νομικού καταναγκασμού.

 Άρθρ. 137Β. –Διακεκριμένες περιπτώσεις.
1. Οι πράξεις της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχι-

στον 10 ετών: α) αν χρησιμοποιούνται μέσα ή τρόποι συστηματικού βασανισμού, ιδίως κτυπήματα 
στα πέλματα του θύματος (φάλαγγα) ή ηλεκτροσόκ ή εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες 
ουσίες β) αν έχουν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του θύματος γ) αν ο δράστης τελεί 
τις πράξεις κατά συνήθεια ή κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος δ) 
αν ο υπαίτιος ως προϊστάμενος έδωσε την εντολή τέλεσης της πράξης.

2. Τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη οι πράξεις της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, όταν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν οι πράξεις του προηγούμενου άρθρου επέφεραν το θάνατο του θύματος επιβάλλεται ισόβια 
κάθειρξη.

5 Βλ. περισσότερα σε Αφιέρωμα: Βασανιστήρια: η κτηνωδία επιστρέφει, Ελευθεροτυπία 138/27-11-01.
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γιατρός μπορεί να τελέσει το πολύτροπο έγκλημα των βασανιστηρίων6.

Α) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Σε καμία περίπτωση η Διακήρυξη της Γενεύης που αναφέρει ότι «ο γιατρός αφιερώνει 
τον εαυτό του για το καλό της ανθρωπότητας» δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σαν ελεύθερη 
ιδεολογική εκτίμηση ως προς την ευγονική του ανθρώπινου γένους -από γιατρό- φορέα 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων.

Η ιατρική χειρίζεται ηθικά ζητήματα (π.χ. βιοηθική) αλλά φιλοσοφικές απόψεις περί 
του (γενικώς) Καλού ή Κακού καθώς και τυφλή υποταγή σε πολιτικά κελεύσματα δεν 
πρέπει να υπαγορεύουν ή να επιβάλλουν στο γιατρό ανεπίτρεπτες μεθόδους7. 

Αντιδεοντολογική έρευνα και αντιεπιστημονική δεοντολογία που υπερβαίνει την 
ελεύθερη βούληση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, τα 
χρηστά ήθη και τους ηθικούς και νομικούς κανόνες απαγορεύεται. 

Καμία έρευνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει φυσική εξόντωση ή ψυχολογική διαταραχή 
ή βίαιη καταπίεση ή καταπάτηση του ιδιωτικού χώρου8.

Οι στόχοι και τ’ αποτελέσματα της πειραματικής έρευνας πρέπει να μην είναι επιβλαβή 
για τον άνθρωπο και να μη θυσιάζουν ανθρώπους ή αξίες στο βωμό των σκοπιμοτήτων9.

Ο πραγματογνώμων - γιατρός/ψυχίατρος/ιατροδικαστής πρέπει να γνωρίζει τα όρια 
άσκησης του έργου του (άρθρα 2§1, 5§1, 7§2 Συντάγματος) καθώς οι νέες βιοϊατρικές 
μέθοδοι υπόκεινται στον έλεγχο των συνταγματικών αρχών και των διεθνών σχετικών 
συμβάσεων10. 
6 Για το ρόλο του γιατρού στις φυλακές βλ. Στ. Αλεξιάδης, Γ. Πανούσης, Σωφρονιστικοί Κανόνες, Α. 

Σάκκουλας 2000, άρθρα Ν 2776/99, όπως 24 (εξέταση), 25 (υγιεινή), 26 (υγειονομικός έλεγχος), 27 
(υγειονομική περίθαλψη), 28 (κάρτα υγείας), 29 (ιατρικές πράξεις), 30 (εισαγωγή σε θεραπευτικά 
καταστήματα), 31 (απεργία πείνας), 80 (θάνατος κρατουμένου)- βλ. και Γ. Θ. Κρεμμυδάς , Οι άνθρωποι 
της Χούντας μετά τη Δικτατορία, Εξάντας 1984, σ.252 (επίατρος καταδικάστηκε για βασανιστήρια). 

7 Βλ. Θ. Πελεγρίνης, Ιατρική ηθική, β΄ εκδ., Παπασωτηρίου 2012, σ. 9, 37-38, 41-43, 47.
8 Βλ. περισσότερα για νομοθεσία κ.λπ. σε Αντ. Κουτσελίνης – Μαν. Μιχαλοδημητράκης, Ο πειραματισμός 

στον άνθρωπο, σε Αντ. Κουτσελίνη – Μαν. Μιχαλοδημητράκη, Ιατρική Ευθύνη, Gutenberg 1984, σ. 
142-152 και Παν. Επιβατιανού, Ιατρικό Δίκαιο, Δεοντολογία και προβληματική, β΄ έκδοση, University 
Studio Press, Θεσ/κη 1989, σ. 55-71 –Για Κώδικα Νυρεμβέργης, Διακήρυξη Ελσίνκι, Τόκυο κ.ά. βλ. 
Jean-Marc Rouzioux, Aspects juridiques et éthiques de l’ exprérimentation clinique des nouveuax médi-
caments, σε “Droit et éthique médicale”, v. II, Masson, Lyon 1984, σ. 105-131.

9 Bλ. μεταξύ άλλων: Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης το 1947 που έθεσε 10 αρχές που θα πρέπει να 
ακολουθούν οι γιατροί όταν κάνουν πειράματα. Η Διακήρυξη της Γενεύης που υιοθετήθηκε από την 
Παγκόσμια Ιατρική Ένωση το 1948 και τροποποιήθηκε το 1968, αποτελεί μια σύγχρονη επαναδιατύ-
πωση του Ιπποκρατικού Όρκου και τον κύριο κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας της σύγχρονης εποχής. 
Η Διακήρυξη της Γενεύης όπως και ο Όρκος του Ιπποκράτη θέλει «την πρώτη σκέψη του γιατρού 
στην υγεία του αρρώστου». Η Διακήρυξη του Ελσίνκι που διατυπώθηκε επίσης από την Παγκόσμια 
Ιατρική Ένωση το 1964 και τροποποιήθηκε το 1975 στο Τόκυο, περιέχει συστάσεις που καθοδηγούν 
τους γιατρούς στη βιοϊατρική έρευνα σε ανθρώπους, και αποτελεί το βασικό κώδικα δεοντολογίας 
του ιατρικού πειραματισμού στον άνθρωπο.

10 Βλ. περισσότερα σε Λ. Κοτσαλής, Μιχ. Μαργαρίτης, Δικαστική Ψυχολογία, Α. Σάκκουλας 2007, σ. 23 
επ. –Ισμ. Κριάρη–Κατράνη, Βιοϊατρικές εξελίξεις και συνταγματικό δίκαιο, Σάκκουλας, Θεσ/κη 1994, 
σ. 41 επ. –Αρ.-Δημ. Αλεξιάδης, Εισαγωγή στο Ιατρικό Δίκαιο, Μ. Δημόπουλου, Θεσ/κη 1996,σ. 199 
επ. -  Για τους Ν 3418/05, 2619/88 βλ. Λ. Καράμπελας, Ιατρικές πράξεις και ποινική ευθύνη, Π.Ν. 
Σάκκουλας 2009, σ. 60 επ., 98 επ. –Χ. Δημόπουλος, όπ. π., σ. 454, 462.
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Ο ηθικός προβληματισμός (ethical) κι η επίλυση των ηθικών προβλημάτων (moral) 
του γιατρού πρέπει να κινούνται με βάση τις αρχές της αυτονομίας και τις ωφέλειες 
του προσώπου, σεβόμενοι κανόνες ηθικής, κοινωνικούς, επιστημονικούς και βέβαια 
νομικούς (ευθύνης).

Β) ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥξΗ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤωΝ ΓΙΑΤΡωΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΕΙΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙωΝ ΚΑΙ ΑΛΛωΝ ΜΟΡΦωΝ ΣΚΛΗΡΗΣ,

ΑΠΑΝΘΡωΠΗΣ Ή ΕξΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜωΡΙΑΣ
ΠΡΟΣωΠωΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΦΥΛΑΚΙΣΗ

(Διακήρυξη του Τόκυο)
1975

(υιοθετήθηκε ομόφωνα από την 29η Παγκόσμια Ιατρική 
Συνέλευση στο Τόκυο στις 10 Οκτωβρίου 1975).

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Αποτελεί προνόμιο των γιατρών το χρέος τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στην ανθρωπότητα, να προστατεύουν και να αποκαθιστούν την σωματική και διανοη-
τική υγεία όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις και να ανακουφίζουν τον πόνο των 
συνανθρώπων τους. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, επιβάλλει στους γιατρούς την 
υποχρέωση να προστατεύουν τη ζωή ακόμη και όταν βρίσκονται κάτω από συνθήκες 
απειλής και να μην χρησιμοποιούν τις ιατρικές γνώσεις τους για παράνομες ενέργειες.

Για τους σκοπούς της διακήρυξης αυτής τα βασανιστήρια ορίζονται ως εσκεμμένη 
συστηματική ή αυθαίρετη επιβολή σωματικού ή ψυχικού πόνου από ένα ή περισσότερα 
άτομα που ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν εντολής κάποιας αρχής, με 
σκοπό να εξαναγκάσουν ένα άλλο άτομο να αποκαλύψει μυστικά, να προβεί σε ομολογία 
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

1. Σε καμία περίπτωση ο γιατρός δεν πρέπει να υποστηρίζει, να δικαιολογεί ή να συμ-
μετέχει σε βασανιστήρια ή άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης, οποιαδήποτε και αν είναι η κατηγορία που αποδίδεται στο θύμα, οποιεσ-
δήποτε και αν είναι οι πεποιθήσεις ή τα κίνητρα του θύματος και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της ένοπλης σύγκρουσης ή πολιτικής διαμάχης.

2. Ο γιατρός απαγορεύεται να παρέχει τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ως γιατρός 
(ιατρείο, εργαλεία, φαρμακευτικές ουσίες ή γνώσεις) για να διευκολύνει την εκτέλεση 
βασανιστηρίων ή άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης 
ή για να εξασθενίσει την αντίσταση του θύματος σ’ αυτή τη μεταχείριση.

3. Ο γιατρός απαγορεύεται να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία 
γίνονται ή απειλούνται να γίνουν βασανιστήρια ή άλλες μορφές σκληρής απάνθρωπης 
ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. 
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4. Ο γιατρός πρέπει να είναι ελεύθερος να αποφασίζει το είδος της θεραπείας που θα 
συστήσει στο άτομο του οποίου έχει αναλάβει την ιατρική φροντίδα. Ο βασικός ρόλος 
του γιατρού είναι να ανακουφίζει τους συνανθρώπους του χωρίς να εμποδίζεται στην 
άσκηση των καθηκόντων του από προσωπικά, συλλογικά ή πολιτικά αίτια.

5. Όταν ο κρατούμενος αρνείται να λάβει τροφή και ο γιατρός θεωρεί ότι ο κρατούμε-
νος αυτός είναι σε θέση να κρίνει ολοκληρωτικά και ορθολογικά τις συνέπειες της 
ηθελημένης στέρησης τροφής, δεν πρέπει να υποβάλλεται σε υποχρεωτική σίτιση. 
Για την ικανότητα του κρατουμένου να σχηματίσει τέτοια κρίση πρέπει να αποφανθεί 
τουλάχιστον και ένας ακόμη ανεξάρτητος γιατρός. Επίσης ο κρατούμενος πρέπει να 
ενημερωθεί από το γιατρό για τις συνέπειες της άρνησης τροφής. 

6. Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα, τους 
εθνικούς ιατρικούς συλλόγους και τον κάθε γιατρό χωριστά να συμπαρίστανται 
στους γιατρούς ή στις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν απειλές ή αντίποινα γιατί 
αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη χρήση βασανιστηρίων ή άλλες μορφές σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης. 

ΑΡΧΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣωΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤωΝ ΓΙΑΤΡωΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤωΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝωΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝωΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 

ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΑΠΑΝΘΡωΠΗ Ή ΕξΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ή ΤΙΜωΡΙΑ
1982

(υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
στις 18 Δεκεμβρίου 1982, απόφαση 37/194)

1η Αρχή

Το υγιεινομικό προσωπικό και ιδιαίτερα οι γιατροί, που είναι επιφορτισμένοι με την 
ιατρική περίθαλψη φυλακισμένων και κρατουμένων, έχουν καθήκον να προστατεύουν 
τη σωματική και ψυχική υγεία των προσώπων αυτών και να τους παρέχουν περίθαλψη 
στον ίδιο βαθμό και με την ίδια ποιότητα όπως και στα άτομα που δεν είναι υπό κράτηση 
ή φυλάκιση.

2η Αρχή

Αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας καθώς επίσης και αδί-
κημα σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις των διεθνών οργανισμών, η ενεργητική ή 
παθητική ανάμιξη του υγιεινομικού προσωπικού και ιδιαίτερα των γιατρών σε πράξεις 
που συνιστούν συμμετοχή συνέργεια, υποκίνηση ή απόπειρα διάπραξης βασανιστηρίων 
ή άλλης μορφής σκληρής απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

3η Αρχή

Αποτελεί παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας η οποιαδήποτε επαγγελματική ανά-
μιξη του υγιεινομικού προσωπικού και ιδιαίτερα των γιατρών σε θέματα κρατουμένων 
ή φυλακισμένων εφόσον σκοπός αυτής της ανάμιξης δεν είναι η διάγνωση, προστασία 
ή βελτίωση της σωματικής ή διανοητικής τους υγείας.
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4η Αρχή

Αποτελεί παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας για το υγιεινομικό προσωπικό και 
ιδιαίτερα τους γιατρούς,
α) η χρησιμοποίηση των γνώσεών τους και των ικανοτήτων τους για συνδρομή σε ανά-

κριση των φυλακισμένων και κρατουμένων κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει 
την σωματική ή ψυχική τους υγεία ή κατάσταση και που δεν είναι σύμφωνος προς 
τους διεθνείς κανόνες

β) η διάγνωση ή συμμετοχή στη διάγνωση ότι ένας κρατούμενος ή φυλακισμένος είναι 
σε θέση να δεχθεί οποιαδήποτε μεταχείριση ή τιμωρία που θα μπορούσε να βλάψει 
τη σωματική ή ψυχική του υγεία και η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους διεθνείς 
κανόνες καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στην επιβολή τέτοιας με-
ταχείρισης ή τιμωρίας.

5η Αρχή

Αποτελεί παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας η συμμετοχή του υγιεινομικού προ-
σωπικού και ιδιαίτερα των γιατρών σε οποιαδήποτε διαδικασία που αποσκοπεί στον 
περιορισμό φυλακισμένων ή κρατουμένων εκτός εάν αυτή η διαδικασία είναι αναγκαία με 
κριτήρια αποκλειστικά ιατρικά για την προστασία της σωματικής ή ψυχικής υγείας ή την 
ασφάλεια του ίδιου του φυλακισμένου ή των συγκρατουμένων του ή των φρουρών, και 
εφόσον η διαδικασία αυτή δεν εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ή ψυχική του υγεία.

6η Αρχή

Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από τις παραπάνω αρχές ακόμη και σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης. 

Οι αρχές της Ευρωπαϊκής ιατρικής Δεοντολογίας, τις οποίες επεξεργάστηκαν το 
1987 η Διεθνής Συνδιάσκεψη των ιατρικών συλλόγων, ή άλλες Οργανώσεις με παρό-
μοιες αρμοδιότητες 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΘΡωΠΕΣ ΑΓωΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 22

«Ο γιατρός ουδέποτε οφείλει να παρευρίσκεται, να συμμετέχει ή ν’ αποδέχεται πρά-
ξεις βασανιστηρίων ή άλλες μορφές αποτρόπαιων, απάνθρωπων ή μειωτικών αγωγών, 
οποιαδήποτε και αν είναι τα προβαλλόμενα επιχειρήματα (διαπραχθέν αδίκημα, καταδίκη 
ή πιστεύω). Αυτή η αρχή ισχύει σ’ όλες τις καταστάσεις ακόμα και σε καιρό εμφύλιου 
πολέμου ή οποιασδήποτε ένοπλης σύρραξης».

Η αλλοίωση των πνευματικών ή ψυχολογικών αντιδράσεων ενός προσώπου (π.χ. δια 
του ορού της αλήθειας ή η ύπνωση) είναι κολάσιμη. Το ίδιο ισχύει και με τα πειράματα 
(Συνθήκη Ελσίνκι) ή με την χωρίς την ελεύθερη και σαφή συναίνεση αφαίρεση οργάνων 
από ζωντανό ή νεκρό (Συνθήκη Σίδνεϋ). Πάντως συναίνεση υπό απειλή, εξάρτηση και 
φόβο δεν νοείται (π.χ. πειράματα σε φυλακισμένους, στρατιώτες, μετανάστες, εξαθλι-
ωμένους, χρήστες κ.ά.).

Η χρησιμοποίηση από το γιατρό αιθέρα, χλωροφορμίου, σκοπολαμίνης, βαρβιτουρι-
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κών για την εξουδετέρωση του ελέγχου της βούλησης, διάφορες μορφές υπο-ύπνωσης, 
ιατρικής ναρκανάλυσης δεν είναι μέθοδοι ανεκτές στην ανακριτική ως αντιβαίνουσες 
στα συνταγματικά δικαιώματα του ατόμου (ακόμη κι αν συναινεί ο ανακρινόμενος)11. 
Άλλωστε «Απαγορεύεται κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων 
φυσικών ή τεχνητών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση» όποιο λόγο ή σκοπιμότητα 
να επικαλείται ο δράστης (κρατικό συμφέρον, εθνικοί λόγοι κ.λπ.)

Η εξέταση του κατηγορούμενου με ημι-νάρκωση (ναρκοανάλυση) –όπου ο γιατρός 
χορηγεί ένεση με ναρκωτικά σε μικρές δόσεις– με συνέπεια να χάνει ο ανακρινόμενος 
τον αυτοέλεγχό του αποτελεί βαθιά επέμβαση στην ψυχοσωματική κατάσταση του 
ανθρώπου και στην ελευθερία της συνείδησής του γι’ αυτό και θεωρείται ανεπίτρεπτη. 
Το ίδιο ισχύει και με τον πολύγραφο (ανιχνευτή ψεύδους) –που μέσω ηλεκτρικών κα-
λωδίων– μετράει τις φυσιολογικές (πίεση, ρυθμοί καρδιάς, αναπνοή) αντιδράσεις του 
ανακρινόμενου στις ερωτήσεις που του θέτουν. Η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας είναι προφανής και στις δύο περιπτώσεις όπως και στην έλλειψη στοιχειωδών 
συνθηκών φωτός, φυσικού χώρου κ.λπ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνής νομοθεσία απαγορεύουν την άσκηση βασανιστη-
ρίων κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ενώ ο νομικός (και όχι μόνον) πολιτισμός 
δεν ανέχεται στον 21ο αιώνα νομοθεσίες έκτακτης ανάγκης που αναστέλλουν το 
δικαίωμα στο habeas corpus. 

• Ο ρόλος του γιατρού, ως επιστήμονα, ερευνητή και πραγματογνώμονα δεν είναι 
να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο σε ανεπίτρεπτες, 
απαγορευμένες, απάνθρωπες μεθόδους ανάκρισης ή να συγκαλύπτει φυσική ή ψυ-
χολογική κακοποίηση πολιτών από όργανα της εξουσίας. Ο γιατρός σε περιπτώσεις 
κράτησης ή ανάκρισης συνιστά εγγυητή της υγείας του ατόμου. Ο κλονισμός της 
εμπιστοσύνης, του αισθήματος προστασίας και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
απαξιώνουν το ιατρικό λειτούργημα.

• Οι βασανισμοί, με τη συμβολή της μοντέρνας τεχνολογίας και μάλιστα υπό ιατρική 
παρακολούθηση σε βασανιστήρια απομόνωσης απαγορεύονται νομικά αλλά και 
απάδουν προς τον σύγχρονο πολιτισμό.
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Η Ιατρική στον Πόλεμο  
Κατά της Τρομοκρατίας
Ο Ιατρός Τρομοκράτης και Αντιτρομοκράτης

Μάνθος Δαρδαμάνης, Άγγελος Ρεμπής

Ας ξεκινήσουμε την προσέγγιση της εισήγησής μας με  το γεγονός ότι το ιατρικό 
επάγγελμα έχει ως συγκεκριμένο και αποκλειστικό προορισμό και έργο την προσπάθεια 
να απαλλάξει τον ασθενή άνθρωπο από την αρρώστια και τις βασανιστικές συνέπειές 
της. Αν εκτιμηθεί η ανάγκη για την επίπονη και μακροχρόνια θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση και την ταυτόχρονη απαραίτητη ηθική διδαχή και προσανατολισμό του  
προοριζόμενου για την άσκηση αυτού επαγγέλματος ανθρώπου, αν συνεκτιμηθεί, τέλος, 
και η αγωνία και η ελπίδα του ανθρώπινου περιβάλλοντος του προστρέχοντος στην 
ιατρική βοήθεια αρρώστου, ο οποίος συχνά απειλείται και από το πρόωρο τέλος της 
ζωής του, φαίνονται λογικώς ασύμβατες οι έννοιες του γιατρού – θεραπευτή και ηθικού 
συμπαραστάτη του δοκιμαζόμενου πάσχοντος ανθρώπου και του γιατρού – εγκληματία 
και ειδικότερα του γιατρού – τρομοκράτη.

Θα ήταν ευτύχημα, αν στη βιοτική πραγματικότητα, όλοι οι άνθρωποι και ειδικότερα 
οι ταγμένοι να επιτελούν άμεσα ανθρωπιστικό έργο, όπως είναι κατ’ εξοχήν αυτό του 
γιατρού,  εκτελούσαν το έργο τους σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής ακολουθίας, 
της επιστήμης και της ηθικής επιλογής που τους βαραίνει.

Όμως, από τις γραπτές πηγές όλων των εποχών της ανθρώπινης ιστορίας και από 
την άμεση γνώση στην εποχή μας, που αξιόπιστα μεταδίδεται με το γραπτό και προ-
φορικό λόγο και τις απεικονίσεις, ακόμη και από τις προφορικές μαρτυρίες θυμάτων ή 
άλλων μαρτύρων αποδεικνύεται ότι η τρομοκρατία   ασκείται με διάφορα τρομοκρατικά 
μέσα, που κάποια είναι περισσότερο πρόσφορα για τη συμμετοχή γιατρών σ’ αυτά είτε 
ως αυτουργών, είτε ως συμμετόχων των βασανιστών, που αποτελεί και το αντικείμενο 
που ερευνάται με την παρούσα εισήγηση και είναι :α) τα πειράματα που διεξάγονται σε 
ανθρώπους εν γνώσει του δράστη  γιατρού, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που 
ορίζονται από σχετικούς κανονισμούς, ενδεχομένως από κώδικες δεοντολογίας και τις 
νομοθεσίες των χωρών, β) είναι επίσης τα απ’ ευθείας εκτελούμενα βασανιστήρια, όπου 
για την εκτέλεση και την αποτελεσματικότητά τους κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή 
γιατρού για να επισημαίνει τα όρια αντοχής και αποτελεσματικότητας τρομοκράτησης 
του βασανιζόμενου ανθρώπου για την αποτελεσματικότητα της «ανάκρισης».
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Ωστόσο, για να γίνει περισσότερο σαφής και χρήσιμη η κατανόηση της έννοιας της 
τρομοκρατίας με τη συμμετοχή γιατρών, ώστε να βοηθηθεί ο κάθε πολίτης να λάβει 
θέση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί 
ποια είναι η δομή και το περιεχόμενο αυτής της έννοιας και  αν αυτή αποτελεί κολάσιμη 
δράση σύμφωνα με τις νομοθεσίες των σύγχρονων κρατών.

Από την έρευνα για την αναζήτηση απάντησης σ’ αυτά τα ερωτήματα προκύπτει ότι 
δεδομένος και σταθερός επιστημονικά ορισμός της τρομοκρατίας δεν έχει τεθεί. Οι 
λόγοι φαίνεται να είναι:

α) Από καθαρά επιστημονικής άποψης, μάλλον επειδή πρόκειται για έννοια με εκτε-
ταμένο και ποικίλο περιεχόμενο και περιπτωσιολογία, όπως εύκολα επισημαίνεται από 
κάθε παρατηρητή – και που διαρκώς εμπλουτίζεται- φαινόμενο που άλλωστε συμβαίνει 
σε μεγάλο μέρος της ύλης των συναφών επιστημών, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας. 
Έτσι, η «τρομοκρατία» δεν είναι επιστημονικώς ούτε εύκολο ούτε σκόπιμο να προσδι-
οριστεί με ένα σταθερό ορισμό αφού αυτός θα δημιουργούσε διάφορα προβλήματα 
και τελικά θα παραμεριζόταν από τους ερευνητές και τους όποιους εφαρμοστές μιας 
αντιτρομοκρατικής πολιτικής.

β) Ακριβώς από αυτές τις δυσχέρειες επωφελούμενες οι κρατικές εξουσίες απο-
φεύγουν να προσδώσουν αυτές σταθερό και περιοριστικά οριζόμενο περιεχόμενο στα 
νομοθετικά τους κείμενα και προεχόντως στην ποινική τους νομοθεσία που καθορίζει ποια 
είναι η ποινική μεταχείριση ανθρώπων που κατηγορούνται για «τρομοκρατική δράση». 
Έτσι αδέσμευτες από ένα περιοριστικό ορισμό της «τρομοκρατίας», είναι ελεύθερες 
να χαρακτηρίζουν και να εισάγουν στην ποινική τους νομοθεσία όποιες δράσεις πολι-
τών αποφασίζουν εκάστοτε και ανάλογα με τα συμφέροντα που κυρίως προασπίζουν 
και να τιμωρούν με τις πολύ βαριές ποινές που απαρέγκλιτα νομοθετούνται για τους 
«τρομοκράτες».

Ύστερα από τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις και εν όψει του γεγονότος ότι η 
τρομοκρατία είναι μια πραγματικότητα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η τρομοκρα-
τία είναι η έντονη ψυχολογική αναστάτωση από υπερβολικό φόβο που προκαλείται σε 
μια κοινωνία ανθρώπων, σε ένα λαό από τη διακυβέρνησή του με σκληρά μέτρα. Αυτή 
η  κατάσταση τρόμου σε ευρύτερα στρώματα πολιτών μπορεί να προκληθεί και με την 
επίμονη και παρατεταμένη προπαγάνδα για επικείμενη επιβολή αυταρχικής εξουσίας 
που θα ασκείται με πράξεις βίας.

Τέλος μαζική τρομοκρατία μπορεί να προκαλέσει και μη κυβερνητική οργάνωση που 
επιχειρεί να επιβάλει τη δικής της πολιτική εξουσία με βίαιες δράσεις.

Η ιατρική, στη διαδρομή και την εξέλιξή της παράλληλα και μέσα στην ανά τους αιώ-
νες κοινωνική εξέλιξη της ανθρωπότητας, στον επιστημονικό τομέα εξελίχτηκε σταθερά 
στην κατεύθυνση του υπέρτατου ανθρωπιστικού της ρόλου, δηλαδή της προστασίας της 
υγείας και ης ζωής, εξίσου όλων των ανθρώπων. Συνολικά στη σύγχρονη εποχή ύστερα 
από διεθνείς συνεννοήσεις και συμφωνίες μεταξύ των μελών της διεθνούς κοινότητας, 
η ιατρική προστασία παρέχεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης σε όποιον άνθρωπο 
και όση έχει ανάγκη και βέβαια αναλόγως των τοπικών συνθηκών και δυνατοτήτων.

Πρέπει εξάλλου να επισημανθεί ότι στην εξάπλωση της ανθρωπιστικής αποστολής 
και του έργου και δράσης, θεμελιώδη ρόλο διαδραμάτισαν και οι μεγάλες και ραγδαίες 
ανακαλύψεις καθώς και η διεθνοποίηση των εφαρμογών τους και των άλλων συναφών 
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– και όχι μόνον – επιστημών. Τέλος, η διαδικασία της καταγραφής των κανόνων της 
ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, που επακολούθησε την επιστημονική πρόοδο, και 
την πύκνωση των κοινωνικών δεσμών και εξαρτήσεων, όπως ειδικότερα αναφέρεται 
παρακάτω, αποτέλεσε την αφετηρία για την ομαλότητα και ηθικο-κοινωνική βελτίωση 
της άσκησης του ιατρικού έργου, πολύ σοβαρού στοιχείου ιδίως για τις συνθήκες του 
σύγχρονου κόσμου, που για να αντιμετωπίσουν τις πάρα πολλές πλέον νοσογόνες 
αιτίες της πολλαπλής προσβολής της υγείας και της ζωής τους, είναι αναγκασμένοι 
να καταφεύγουν κατά μάζες στην ιατρική βοήθεια των επαγγελματιών ιατρών και των 
αντίστοιχων ιδρυμάτων. Όμως, στην ίδια μακραίωνη πορεία της ιατρικής, πολλοί, κατά 
τις εκάστοτε περιστάσεις, ιατροί, παρά την γαλούχησή τους στην ιατρική ηθική, όχι μόνο 
αρνήθηκαν τη σύμφωνα με τους κανόνες της άσκηση του επαγγέλματός τους, αλλά, 
υπερβαίνοντας ακόμη και τα όρια της έμφυτης στοιχειώδους ανθρωπιστικής βοήθειας, 
χρησιμοποίησαν τις επιστημονικές τους γνώσεις και την ανάλογη εμπειρία τους για τη 
συνειδητή διάπραξη κακουργημάτων απίστευτης βαρβαρότητας.

Αυτές οι συνθήκες μαρτυρίων και θανάτου, ακόμη και μαζικής εξόντωσης ανθρώπων 
συντελούνται βασικά από ειδικά εκπαιδευμένα σώματα και άτομα με ευθύνη  αυταρχικών 
εξουσιών, για ανάλογης φύσης κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα, την υπεράσπιση των 
οποίων έχουν αναλάβει τέτοιες κρατικές, κατά κανόνα εξουσίες. Με αφετηρία αυτή την 
άλλωστε κοινώς γνωστή πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι και, βέβαια, και το σύνολο των 
γιατρών, απορούν πώς είναι δυνατόν το απάνθρωπο έργο επαγγελματιών βασανιστών 
και φονέων να φτάνουν να εκτελούν και γιατροί, που έχουν διδαχτεί και με μόχθο προ-
σπαθούν να εφαρμόσουν αυτό, της προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων.

Για να κατανοηθεί πληρέστερα αυτή η εφιαλτική αντιφατικότητα του ιατρικού βίου 
είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στα αντίστοιχα αποδεικτικά γεγονότα και καταστάσεις. 
Όμως, πριν από αυτή την αναφορά είναι επίσης χρήσιμο να αναφερθούμε με συντο-
μία στην ιστορία της διαμόρφωσης και της εξέλιξης των αρχών και των κανόνων των 
ανθρωπιστικών δογμάτων της ιατρικής ηθικής και της ιατρικής δεοντολογίας. Μέσα 
από τη μακροχρόνια διαδικασία της συγκέντρωσης και της συστηματοποίησης των 
πρώτων εμπειριών των ανθρώπων στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις αρ-
ρώστιες τους, αναδείχτηκαν και οι επιμελείς και επιδέξιοι θεραπευτές των αρχέγονων 
εκείνων εποχών. Οι διαδικασίες αυτές στη διαδρομή του εμπλουτισμού των ωφέλιμων 
θεραπευτικών γνώσεων και εμπειριών οδήγησαν στην πύκνωση των σχέσεων μεταξύ 
των θεραπευτών και των απλών ανθρώπων που είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες τους. 
Έτσι, διαμορφώθηκε η ανάγκη της τήρησης ορισμένων συμπεριφορών εκατέρωθεν, με 
κύρια κατεύθυνση την άσκηση του έργου του θεραπευτή στη βάση της ανθρωπιστικής 
μεταχείρισης του αρρώστου. Και στη συνέχεια αυτής της προόδου εμφανίστηκε και η 
ανάγκη της καταγραφής, όχι μόνο των αρχών και των κανόνων της συμπεριφοράς του 
γιατρού, αλλά και των επιστημονικών ιατρικών γνώσεων της αρχαιότητας.

Ένα τέτοιο κείμενο αναφέρεται ως όρκος του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης θεωρείται ως 
θεμελιωτής και πρωτοπόρος της συστηματικής ιατρικής έρευνας και της επιστημονικής 
θεραπείας. Γεννήθηκε στο 460 π.Χ. και πέθανε γύρω στο 370 π.Χ.  Παρόλο που δεν 
έχουν άμεση σχέση με το ειδικό θέμα που έχει την ευθύνη να παρουσιάσει η παρούσα 
εισήγηση, όμως είναι διαφωτιστικό να αναφερθούν εδώ και τα ακόλουθα στοιχεία. Ο 
Ιπποκράτης πιστεύεται ότι καταγόταν από τη γενιά του Ασκληπιού. Ο πατέρας του ήταν 
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γιατρός. Έχει βρεθεί μια μεγάλη σειρά από  130 ιατρικά βιβλία που η παράδοση τα φέρει 
ως συγγράμματα του Ιπποκράτη. Από την μεταγενέστερη έρευνα έχει γίνει δεκτό ότι 73 
από αυτά τα βιβλία αποτελούν έργο του Ιπποκράτη και καλύπτουν όλους σχεδόν τους 
βασικούς κλάδους της ιατρικής επιστήμης : Χειρουργική, Γενικής παθολογία, Οφθαλμο-
λογία, Οδοντιατρική κ.λπ.  Από αυτά τα βιβλία που οι μελετητές τα χαρακτηρίζουν ως το 
corpus Ippocraticum, το υπό τον τίτλο «Παραγγελίαι» το αναφέρουν ως  «δεοντολογικό» 
βιβλίο. Ειδικότερα, ο «όρκος» περιέχει σειρά ολόκληρη κανόνων που ο νέος Ασκληπιά-
δης υπόσχεται να τηρήσει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Ορκίζεται στο Θεό 
Απόλλωνα, τον «ιατρό», και «εις όλους τους θεούς και τις θεές» ότι θα τηρήσει «κατά τη 
δύναμη και την κρίση του αυτόν τον όρκον», αναφορές που μαρτυρούν την παραδοχή 
της θεϊκής βάσης του όρκου και σταθερής αξίας της θεϊκής ηθικής και την υπόσχεση 
ότι θα τηρήσει αυτή την ηθική. Μαρτυρείται ακόμη και ο ώριμος ρεαλισμός των ορίων 
των ανθρωπίνων δυνατοτήτων που οριοθετεί με τη ρήτρα «κατά την δύναμη και την 
κρίση του» του ορκιζόμενου υπεύθυνου ανθρώπου στον Ιπποκράτειο όρκο, καταγρά-
φεται και η υπόσχεση του γιατρού ότι για τη θεραπεία των ασθενών θα διαθέσει όλη τη 
δύναμη και την κρίση του, χωρίς ποτέ εκουσίως να τους βλάψει, ότι δεν θα χορηγήσει 
«ποτέ» φάρμακο θανατηφόρο σε κανένα, ούτε και αν του ζητηθεί και ούτε καν τέτοια 
συμβουλή. Ο όρος είναι δεσμευτικός για την σε κάθε περίπτωση πλήρη απόρριψη της 
ευθανασίας. Τέλος, πανηγυρικά πλουτίζει την ιατρική ηθική με τον όρο του ιατρικού 
απορρήτου, με την σημαντική αξίας διαχρονική αιτιολογία ότι πρόκειται για πληροφορίες 
που προκύπτουν από την ανάγκη του ασθενούς και του ανθρώπινου περιβάλλοντός του 
να φανερώσουν στο γιατρό, ιδιαίτερα στοιχεία της ζωής τους. Αναφέρονται και άλλοι 
κανόνες, όπως η αρχή της ευποιίας, της αξιοπρέπειας, της μη πρόκλησης κακού κ.λπ., 
των οποίων το περιεχόμενο είναι αυτονόητο ή αποτελεί ένα ειδικότερο προσδιορισμό 
και περιεχόμενο αυτών που αναφέρθηκαν. 

Η τήρηση των κανόνων της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας δεν εφαρμόστηκαν 
σταθερά κατά το ευεργετικό περιεχόμενό τους. Η παρέμβαση φαρμακευτικών εταιρειών 
που επιζητούν την προτίμηση των δικών τους προϊόντων έναντι ανταλλαγμάτων και οι 
περιπτώσεις εντολών ανώφελων εργαστηριακών εξετάσεων, πρόκειται για περιπτώσεις 
σημαντικής παραβίασης των αρχών της ιατρικής ηθικής. Όμως, αυτές οι παραβιάσεις 
δεν αποτελούν γεγονότα πρόσφορα να τρομοκρατήσουν ένα πλήθος ανθρώπων, με την 
έννοια που αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της εισήγησης. Τέτοιες συνθήκες και πράξεις 
εξόντωσης, μαζικών βασανισμών και ιατρικών πειραμάτων σε βάρος ομήρων και αιχμα-
λώτων έγκλειστων σε φυλακές και στρατόπεδα, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων 
προϋποθέσεων, διαπράχθηκαν στη διάρκεια του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου από 
τις δυνάμεις του Γερμανικού φασισμού.

Ήταν πάντα γνωστό ότι μεταξύ διαφόρων χωρών με πολύ μεγάλα και αντιμαχόμενα 
κυρίως οικονομικά συμφέροντα διεξάγονταν μυστικές επιχειρήσεις συλλήψεων κρίσιμων 
προσώπων, που υποβάλλονταν σε σκληρή μεταχείριση και σε βασανιστήρια. Τέτοια 
γεγονότα προκαλούσαν βέβαια αποτροπιασμό και ανησυχία σε ευρύτερο κύκλο προσώ-
πων, όχι όμως μαζικό τρόμο κατά της ελευθερίας, της υγείας και της ζωής ανθρώπων. 
Η απροκάλυπτη εκτέλεση εγκλημάτων γενοκτονίας εναντίον εθνικών και κοινωνικών 
ομάδων, απαγωγής, ομηρίας και συγκέντρωσης σε στρατόπεδα και φυλακές υπό συν-
θήκες μαρτυρίων και θανάτου που υπέβαλλαν στην περιοχή της Ευρώπης οι δυνάμεις 
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του Γερμανικού φασισμού και στην Νοτιοανατολική Ασία οι δυνάμεις του Ιαπωνικού 
φασισμού, προκάλεσαν μια πρωτόγνωρης έκτασης κατατρομοκράτησης όλων των λαών 
του κόσμου. Η τρομοκρατία των λαών κορυφώθηκε με τις τραγικές αποκαλύψεις της 
απίστευτης έκτασης τέτοιων εγκαταστάσεων που προέκυψαν κατά την προέλαση των 
συμμαχικών δυνάμεων τόσο στα εδάφη γειτονικών προς τη Γερμανία χωρών όσο και 
στο έδαφος αυτής της ίδιας χώρας. Οι δίκες των στρατιωτικών στελεχών του Χιτλερι-
κού καθεστώτος και κυρίως οι δίκες των γιατρών, οι οποίοι υπό διάφορες συνθήκες και 
δικής τους πρωτοβουλίας αλλά και συμβιβασμού ή εξαναγκασμού για συμμετοχή τους 
στα ψυχολογικά και σωματικά μαρτύρια που εφαρμόστηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα, 
αποκάλυψαν και κυρίως επιβεβαίωσαν την κόλαση που επικράτησε σε αυτές τις περιοχές 
και την οποία κόλαση κατά μεγάλο μέρος στελέχωσαν και υλοποίησαν Γερμανοί γιατροί. 
Η δίκη των 23 γιατρών εγκληματιών γενοκτονίας και άλλων κακουργημάτων έγινε Στη 
Νυρεμβέργη και διήρκησε από τις 9 Δεκεμβρίου του 1946 έως τις 27 Αυγούστου του 
1947. Ένας τέτοιος κατηγορούμενος, ίσως ο πλέον σημαντικός εγκληματίας, ο Josef 
Meggele, κατόρθωσε να διαφύγει και πέθανε από φυσικό θάνατο σε χώρα της Νότιας 
Αμερικής.

Όσον αφορά τα εγκλήματα, για τα οποία καταδικάστηκαν αυτοί οι γιατροί, ήταν 
κυρίως η εκτέλεση ιατρικών πειραμάτων χωρίς τη συγκατάθεση των θυμάτων και με 
παραβιάσεις των  αρχών της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως παρατέθηκαν 
ανωτέρω, για το σχεδιασμό και τη διάπραξη μαζικών δολοφονιών αιχμαλώτων πολέμου 
και αμάχων από κατεχόμενες χώρες, για χαρακτηρισμούς ηλικιών και την κατάταξη 
ομήρων και αιχμαλώτων ως παραφρόνων, αθεράπευτα ασθενών, παραμορφωμένων 
κ.α. που είχαν ως συνέπεια τη θανάτωσή τους, η οποία εκτελείτο, εκτός από τις μαζικές 
εκτελέσεις στους θαλάμους αερίων και με θανατηφόρες ενέσεις και ποικίλα άλλα μέσα, 
σε γηροκομεία, νοσοκομεία, άσυλα κατά τη διάρκεια προγραμμάτων ευθανασίας που οι 
γιατροί αυτοί εκπονούσαν. Δεν προσφέρει τίποτε περισσότερο να παρατεθούν ονόματα 
τέτοιων κατηγορουμένων γιατρών, που έχουν καταγραφεί. Η πιο πληθωρική σε πώρωση 
και αποφασιστικότητα εγκληματική προσωπικότητα είναι ίσως αυτή του  Josef Meggele. 
Αφού πολέμησε και τραυματίστηκε στο Ανατολικό Μέτωπο τοποθετήθηκε ως ιατρικός 
σύμβουλος(!) το Μάιο του 1943 στα στρατόπεδα και επέβλεπε την επιλογή των ομήρων 
και αιχμαλώτων που έφταναν με τις μεταφορές κρατουμένων από διάφορες χώρες και 
ξεχώριζε ποιοι επιλέγονται για να θανατωθούν και ποιοι για να χρησιμοποιηθούν ως ανα-
γκαστικοί εργάτες. Επίσης, προσδιόριζε αυτούς που θα χρησιμοποιούνταν για πειράματα 
σε στρατόπεδα κρατουμένων συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, δραστηριότητα για την 
οποία ο Josef Meggele ονομάστηκε «άγγελος του θανάτου». Τέλος, ας αναφερθεί ότι η 
επιλογή των κρατουμένων στις προαναφερθείσες κατηγορίες γινόταν και με κριτήρια 
εθνικού, φυλετικού και κοινωνικού ρατσισμού, χωρίς καν αναισθητοποίηση αυτών των 
θυμάτων. Τέτοιο βασανισμό αποτελούσε η δοκιμασία συμβατότητας ενός διδύμου με 
τρίτο πρόσωπο ή με τον άλλο δίδυμο, που την εκτελούσαν με χειρουργικές τομές και 
διανοίξεις στο σώμα τους, διεστραμμένες δοκιμές ένωσης όρχεων ανθρώπου, άλλοτε 
και ζώου, με τους όρχεις κρατουμένου «πειραματόζωου» και άλλες δοκιμασίες φαρμα-
κευτικές και χειρουργικές ομοφυλοφίλων, για να δοκιμαστεί και η δυνατότητα αποβολής 
της διαστροφής τους . Εκτιμάται ότι επίσης δεν πρόκειται να ωφελήσει η περαιτέρω 
αναφορά εδώ παρόμοιων πειραμάτων , όπως, βέβαια, έχουν καταγραφεί από ερευνητές.
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Τέλος, είναι τραγικό ότι παρόμοιες σε κάποιο βαθμό καταστάσεις επαναλαμβάνο-
νται και εκτελούνται και στις μέρες μας. Ύστερα από εκείνη την «επιχείρηση» της 11ης 
Σεπτέμβρη του 2001, την φοβερά εντυπωσιακή για τα καταστροφικά της αποτελέσματα 
και την εκτεταμένη τρομοκρατική της αποτελεσματικότητα ακολούθησε το κήρυγμα 
για τη «διαρκή αντιτρομοκρατική δράση», που εκτελείται από τις χώρες της Δύσης με 
ανακήρυξη ολόκληρων λαών και κρατών σε λαούς και κράτη «παρίες» και την ενεργο-
ποίηση μέσων που καλούνται αντιτρομοκρατικά και που όμως αυτά τα ίδια προκαλούν 
έντονη κατατρομοκράτηση μεγάλου μέρους των πληθυσμών της γης. Για τη διαπίστωση 
της σχεδόν παγκοσμιοποιημένης τρομοκράτησης των λαών, πρέπει να αναφερθούν με 
συντομία τα εξής : με επιχειρήματα περί  δήθεν απειλής τρομοκρατικών ενεργειών από 
τις χώρες «παρίες» έχουν τεθεί σε εφαρμογή πολεμικές επιχειρήσεις κατά ολόκληρων 
χωρών και των λαών τους.

Με αυτά τα δόγματα περί αιωρούμενης απειλής τρομοκρατίας δικαιολογούν και την 
οργάνωση μυστικών υπηρεσιών άντλησης πληροφοριών που να ενδεικνύουν προετοι-
μασίες τρομοκρατικής δράσης. Το αμέσως μετά το τρομοκρατικό εγχείρημα της 11ης 
Σεπτεμβρίου χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις «υπόπτων» σε πολλές 
χώρες κυρίως της Ασίας, απαγωγές ιθαγενών και αλλοδαπών σε κάποιες χώρες και 
μυστικές αεροπορικές μεταφορές σε χώρες υποτακτικές και σε μυστικές φυλακές της 
Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ευρωπαϊκών εκδο-
τικών συγκροτημάτων. 

«Προϊόν» αυτής της περιόδου είναι και το στρατόπεδο του Γκουαντανάμο, που ίδρυ-
σε η αμερικανική κυριαρχία στο έδαφος της Κούβας. Οι φυλακές – στρατόπεδο του 
Γκουαντανάμο είναι πιθανόν να αποδειχθεί στο μέλλον ένα υποδειγματικό κολαστήριο 
βασανιστηρίων και θάνατό τους, όπου οι κρατούμενοι και μετά τον πολλαπλό και επα-
νειλημμένο θάνατό τους εξακολουθούν να αναπνέουν. Αυτό το τρομερό συγκρότημα 
φυλακών υποδέχτηκε τους πρώτους κρατουμένους του τον Ιανουάριο του 2002. Είναι 
να απορεί κανείς πως μπόρεσαν οι αρμόδιοι μέσα σε τρεις μήνες από το σκληρό τρομο-
κρατικό γεγονός της 11ης Σεπτεμβρίου να συνεννοηθούν να αποφασίσουν επιλογές και 
να οργανώσουν απαγωγές υπόπτων που οδήγησαν στο κολαστήριο του Γκουαντανάμο.

Στο Γκουαντανάμο υπηρετούν γιατροί από την ίδρυσή του. Επισήμως το Πεντάγωνο 
αρνείται επίμονα ότι οι ανακριτές αντλούν πληροφορίες για την υγεία των κρατουμένων 
από τους γιατρούς που υπηρετούν εκεί και είναι χρεωμένοι με αυτή την παρακολούθηση. 
Και άλλοι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα όρια για την 
ιατρική προστασία της ιδιωτικής ζωής των κρατουμένων είναι «ανάλογα με τα νομικά 
πρότυπα που ισχύουν για τους πολίτες των ΗΠΑ». Αυτός ο ισχυρισμός είναι αντίθετος 
με τις εντολές που έχουν δοθεί στο στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό και , βέβαια, και με 
την πραγματική κατάσταση και πρακτική που επικρατεί στο Γκουαντάναμο. Ήδη, μάλλον 
από το 2003, και συνεχώς έκτοτε, οι ίδιοι ανακριτές έχουν ευθεία πρόσβαση στα ιατρικά 
αρχεία αυτής της φυλακής. Στο ειδικό πρόβλημα της αναγκαστικής διατροφής απεργών 
πείνας οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην αναγκαστική σίτιση των απεργών 
κρατουμένων, σε εφαρμογή του εκεί κρατούντος δόγματος, ότι η φυλακή είναι μια επέκταση 
του πεδίου της μάχης και ότι επιβάλλεται για το καλό της χώρας. Ο Υπουργός Άμυνας 
των ΗΠΑ ενέκρινε δεκαεφτά νέες «τεχνικές ανάκρισης», όπως στάσεις που προκαλούν 
stress, την απομόνωση, την συνεχή ανάκριση επί 20 ώρες, τη γύμνια κ.α. Δικηγόρος 
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που ασχολήθηκε δυο χρόνια για την απελευθέρωση Άγγλου υπηκόου έχει περιγράψει 
τις εμπειρίες αυτού του κρατουμένου που ελευθερώθηκε και τις δικές του διαπιστώσεις 
από αυτή την επικοινωνία του: κρατούμενοι κατ’ επανάληψη, αλυσοδεμένοι στο πάτωμα 
σε επίπονες στάσεις, γύμνωση μπροστά σε κοινό και φωτογράφηση σε εξευτελιστικές 
στάσεις. Αυτή η σκληρή κάθειρξη γίνεται σε κλωβούς διαμορφωμένους έτσι που δεν 
αφήνεται περιθώριο σε στάση στοιχειώδους ανακούφισης. Όταν περιοδικώς χαλαρώνει 
αυτή η στάση, για ελάχιστα χρονικά όρια στη διάρκεια της ημέρας, γύρω από το διά-
δρομο της βάδισης είναι τοποθετημένο ένα παραπέτασμα έτσι που εμποδίζει να βλέπει 
ο κατάδικος ήλιο, φως και το ευρύτερο περιβάλλον. Με τη βοήθεια της κουκούλας που 
καταναγκαστικά φοράει και που είναι συνέχεια της στολής του με το περίφημο πορτο-
καλί χρώμα, επιδεινώνονται οι ως άνω αναφερθέντες περιορισμοί. Τέλος, πολλή σκληρή 
μεταχείριση επιτελούν τα ψυχοτρόπα φάρμακα που παρέχονται στο πλαίσιο των αναγκών 
της ανάκρισης αυτού του είδους. Έχει γραφτεί ότι με διάφορους σχεδιασμούς τέτοιων 
φαρμάκων επιτυγχάνονται πέραν από τη γενική έκπτωση της διανοητικής και ψυχικής 
αυτοκυριαρχίας του ανθρώπου, συνδυασμοί φαντασιώσεων για τη συγκατάνευση του 
θύματος σε ορισμένο θέμα για το οποίο κάθε φορά ενδιαφέρεται ο ανακριτής. Τέλος, 
μέσο θεμελιακό για το βασανιζόμενο είναι η κατάργηση κάθε δικονομικής ευχέρειας 
που στο όλο δικαιϊκό σύστημα έχει κατακτηθεί για τη δυνατότητα πλήρους υπεράσπισης 
του κατηγορουμένου. Το δικονομικό σύστημα παρέχει αυτή τη δυνατότητα, όχι μόνον 
για την περίοδο της προφυλάκισης του διωκόμενου πολίτη, που σ’ αυτήν αντιστοιχεί η 
περίπτωση των κρατουμένων στο Γκουαντανάμο, αλλά και κατά τη διάρκεια της μετά 
την αποδεικτική διαδικασία έκτισης της ποινής που τυχόν υποβλήθηκε από δικαστήριο.

Ίσως πολλά από όσα εκτίθενται σε αυτή την εισήγηση να φανούν περιττά. Υπενθυ-
μίζεται όμως ότι το θέμα αυτής της ανάθεσης είναι «Η ιατρική ηθική στον πόλεμο της 
τρομοκρατίας. Ο ιατρός τρομοκράτης και αντιτρομοκράτης». Είναι ένα θέμα με πολλές 
πλευρές και καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση του γιατρού, ώστε να επιτελέσει αυτό 
το θεμελιακό κοινωνικό και ανθρωπιστικό λειτούργημα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 
παγκόσμια και στην ίδια κατεύθυνση σε όλες τις εποχές, τόσο η εκπαιδευτική όσο και η 
εμπειρική προετοιμασία και αποδοχή από το γιατρό να ασκήσει το επάγγελμά του προς 
αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά για τα προβλήματα των ιατρικών πειραμάτων εκδόθηκε ο 
κώδικας της Νυρεμβέργης, που περιγράφει ακριβώς τις προϋποθέσεις και τα όρια υπό 
τα οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή τους. Ακόμη, είναι πλήθος οι αποφάσεις εγχώριων και 
διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, της Διακήρυξης της Παγκό-
σμιας Ιατρικής Ένωσης  στη διακήρυξη του Τόκυο το 1975, της αντίστοιχης σύμβασης 
της Γενεύης το 1949, που προσδιορίζουν επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την επιτρεπτή εκτέλεση πειραμάτων σε ανθρώπους και άλλα συναφή θέματα, όπως και 
η διακήρυξη του Ελσίνκι. Τι είναι εκείνο, που παρά την πλούσια προετοιμασία του για-
τρού για την ανθρωπιστική άσκηση του λειτουργήματός του, κάποιο μέρος του ιατρικού 
σώματος αποφασίζει και συνειδητά διαπράττει όλη αυτή την πλειάδα κακουργημάτων 
εξαιρετικής σκληρότητας, βασανίζοντας με τόση ψυχραιμία ολόκληρες μάζες ανθρώ-
πων, είτε ως μοναδικός αυτουργός, είτε με τη συμμετοχή τους στην αυτουργία άλλων. 
Κάθε στοιχειωδώς έμπειρος άνθρωπος μπορεί να επισημάνει, ότι αυτή η συμπεριφορά 
μερίδας του ιατρικού κόσμου εκδηλώνεται σε περιόδους αναταραχής και κορυφώνεται 
σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων, όπως προκύπτει και από όσα γεγονότα και 
καταστάσεις εκθέσαμε ανωτέρω.
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Σε ήρεμες κοινωνίες, η τυχόν ροπή του χαρακτήρα ενός ή και περισσότερων γιατρών 
που τυχόν με αυτό το κίνητρο θα διαπράξουν ατομικά πράξεις αντίθετες με το λειτούρ-
γημά τους, υπάρχει η δυνατότητα καταστολής και ματαίωσης τέτοιων δραστηριοτήτων 
και οπωσδήποτε από τέτοιες εκτροπές δεν είναι δυνατόν να τρομοκρατηθούν άνθρωποι 
σε μαζικά μεγέθη. Αντίθετα, η γενικού μεγέθους σκληρότητα, οι μαζικές καταστροφές 
πληθυσμών, οικονομικών και όποιων άλλων αγαθών, οδηγεί και τα άτομα σε σκληρές 
συμπεριφορές, είτε στην προσπάθεια επιβίωσής τους, είτε σαν ευκαιρία για οικονομική 
και κοινωνική ανάδειξη. 

Ειδικά για τους γιατρούς παραμένει απορία, πώς μπορεί να εκτελέσουν αυτό το άλμα; 
Οι συνθήκες που οδηγούν σε αυτό είναι πολλές. Το σώμα των στρατιωτικών γιατρών 
είναι το πιο ευάλωτο. Ενσωματωμένο στον μιλιταριστικό χώρο και εθισμένο στο ορισμένο 
κλίμα που επικρατεί εκεί, εύκολα οδηγείται σε, έμμεση στην αρχή, υποστήριξη δρα-
στηριοτήτων ενεργητικής βίας. Στις περιπτώσεις, όπως των οργανωμένων εγκλημάτων 
της πολιτικής και στρατοκρατικής κυριαρχίας, όπου το κυρίαρχο κλίμα είναι απειλητικό 
και για τους στρατιωτικούς γιατρούς, κάποιοι θα υποχωρήσουν στον εξαναγκασμό για 
όποιο βαθμό συμμετοχής στα μεγάλα και μικρά εγκλήματα. Και, βέβαια, σε αυτές τις 
συνθήκες θα επωφεληθούν και οι αδίστακτοι, επιδιώκοντας να αναδειχθούν οικονομικά, 
κοινωνικά και υπηρεσιακά. Σχετικά με τους γιατρούς που ασκούν ιδιωτικώς το επάγγελμά 
τους το ζήτημα τέτοιας εξέλιξής τους είναι μάλλον μικρής κλίμακας. Όταν βέβαια συμ-
βαίνει έχει ακόμη μεγαλύτερη απαξία, γιατί στην περίπτωση αυτή επιδιώκεται μια τόσο 
εγκληματική δράση, για την προσωπική ανάδειξη του δράστη – γιατρού. Αφού αυτή η 
εξέλιξη δεν μπορεί να αποτραπεί με την ειδική προετοιμασία του γιατρού και τις οργα-
νωτικές παρεμβάσεις με κανονισμούς και νόμους, πώς αλλιώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; 
Πρέπει να ομολογηθεί πως, όταν τέτοια φαινόμενα εκδηλώνονται μέσα στη φωτιά των 
μεγάλων ή και των μικρότερων συγκρούσεων, η αποτρεπτική παρέμβαση είναι μάλλον 
αδύνατη και μάλλον καταδικασμένη να αποτύχει. Και τότε όμως η κινητοποίηση και οι 
παρεμβάσεις των φορέων που έχουμε αναφέρει και των εθνικών κοινωνικών οργανώσεων 
μπορούν να ασκήσουν ευεργετική και αποτρεπτική επίδραση. Ιδίως, όταν κατορθώνεται 
ο συνδυασμός και η συνεργασία με ευρύτερα κινήματα αντίδρασης και αντίστασης σε 
τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η προσέγγιση και ανάλυση του παρόντος θέματος θα συμβάλλει, 
έστω και κατ’ ελάχιστον στην περαιτέρω συγκρότηση και θωράκιση του γιατρού, ώστε 
να ασκεί το λειτούργημά του με τους κανόνες της διαχρονικής Ιπποκρατικής ηθικής. 
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Ιατρική Ηθική σε Μαζικές Καταστροφές

Οδυσσέας Βουδούρης

Πώς μπορεί ένας ιατρός να σεβαστεί το Ιπποκρατικό πνεύμα και να τηρήσει την ιατρική 
ηθική στις ακραίες καταστάσεις μαζικών καταστροφών; Έχω βιώσει ως ιατρός τέτοιες 
καταστάσεις, πολέμων, σεισμών, μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών κ.λπ. Ομολογώ ότι 
δεν έθεσα ποτέ στον εαυτό μου εκ των προτέρων και σε κάποια θεωρητική βάση αυτό 
το ερώτημα. Ακολούθησα το ένστικτό μου και τις οδηγίες της οργάνωσης, με την οποία 
είχα αναλάβει δράση, που ήταν στις περισσότερες φορές οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Όντας κλινικός ιατρός, χωρίς να κατέχω τα φιλοσοφικά εργαλεία για μια θεωρητική 
συστηματοποίηση, θα αναφέρω συγκεκριμένες περιστάσεις, βάσει των οποίων έχω 
διαμορφώσει κάποιες απόψεις αλλά και από τις οποίες μπορεί ο καθένας να βγάλει τα 
δικά του συμπεράσματα.

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕξΕΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ;

Σε αυτή την ερώτηση, η καταρχήν απάντηση είναι αρνητική. Υπάρχουν όμως ορι-
σμένες συνθήκες όπου αυτό συμβαίνει. Ως χειρουργός σε εμπόλεμες περιοχές το έχω 
βιώσει με δραματικό τρόπο. Η λειτουργία ενός νοσοκομείου, που περιθάλπει τραυματίες 
πολέμου δεν έχει καμία σχέση με όσα γνωρίζουμε για τα νοσοκομεία εν καιρώ ειρήνης. 
Ειδικά όταν αυτά τα νοσοκομεία είναι απομονωμένα και με περιορισμένα μέσα, γεγονός 
που είναι ο κανόνας. 

Η μεγάλη ιδιαιτερότητα είναι ότι η άφιξη των τραυματιών είναι σχεδόν πάντα μαζική, 
μετά π.χ. από μια συμπλοκή, και οι δυνατότητες διακομιδής ανύπαρκτες. Για παράδειγμα, 
το 1990 στην Καμπότζη, ένα βράδυ βρέθηκα αντιμέτωπος με την άφιξη πάνω από 20 
τραυματισμένων στρατιωτών, που τους έφερε ένα καμιόνι. Ήμουν ο μοναδικός χειρουρ-
γός, μαζί με έναν Καμποτζιανό συνάδελφο, ο οποίος ειδικευόταν στη χειρουργική. Στο 
νοσοκομείο λειτουργούσε μόνο μια χειρουργική αίθουσα. Το πλησιέστερο νοσοκομείο 
απείχε 18 ώρες και οι δρόμοι τη νύχτα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνοι.

Με ποια σειρά θα χειρουργηθούν οι τραυματίες; Ο ιατρός πρέπει σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις να τους κατατάξει σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που 
περιλαμβάνει ελαφρά τραυματισμένους ή τραύματα χωρίς επείγοντα χαρακτήρα. Η 
δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που περιλαμβάνει πολύ βαριά τραύματα, για τα οποία η 
πιθανότητα θεραπείας είναι ελάχιστη, ενώ ο χρόνος χειρουργείου υπολογίζεται μεγάλος. 
Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή που περιλαμβάνει σοβαρά τραύματα, τα οποία έχουν καλή 
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πιθανότητα αντιμετώπισης σε λογικό χειρουργικό χρόνο. Είναι κατανοητό πως προτε-
ραιότητα έχει η τρίτη κατηγορία. Παρόλα αυτά η επιλογή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι’ 
αυτό το λόγο συνήθως ο πιο έμπειρος χειρουργός καλείται να κάνει την επιλογή και όχι 
να χειρουργήσει. Πρόκειται για μια «πρακτική» αντιμετώπιση, στην οποία αν θελήσουμε 
να δώσουμε ένα ηθικό υπόβαθρο, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι πιο σημαντικό να 
σώσουμε δυο ζωές απ’ ότι να σώσουμε μια. Ακούγεται «λογικό» αλλά είναι πιο σύνθετο. 
Πώς μπορεί αυτή η επιλογή να γίνει μόνο βάσει της εκτίμησης των τραυμάτων; Δεν 
πρέπει να υπολογιστεί και η ηλικία του τραυματία, αν είναι παιδί, έφηβος, ενήλικας; Το 
αν είναι μαχόμενος, άρα έχει αναλάβει τις ευθύνες του ή άμαχος, άρα μη-υπεύθυνος 
για τον τραυματισμό του; Πολλές άλλες παράμετροι θα μπορούσαν να συζητηθούν. Και 
το πιο σημαντικό, σε ποια βάση δικαιούται ο ιατρός να επιλέξει; 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣωΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ;

Αυτό το δίλημμα το αντιμετώπισα στους σεισμούς του Ιράν το 1997 και της Τουρκίας 
το 1999. Πως τίθεται; Τα πρώτα 24ωρα μετά από ένα σεισμό αφιερώνονται στην ανεύρεση 
των εγκλωβισμένων. Τα συντρίμμια δεν επιτρέπεται να καθαριστούν, διότι η περαιτέρω 
κατάρρευση μπορεί να πλακώσει τους επιζώντες. Μετά από 3 ή 4 μέρες, η πιθανότητα 
ανεύρεσης ζωντανών εγκλωβισμένων γίνεται πολύ μικρή. Από την άλλη πλευρά γίνεται 
όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη περίθαλψης των αστέγων. Επίσης αρχίζει να εμφανί-
ζεται κίνδυνος επιδημιών από την αποσύνθεση των πτωμάτων, που έχουν παραμείνει 
στα συντρίμμια. Αυτές οι δύο παράμετροι επιβάλλουν να καθαριστούν με μπουλντόζες 
τα κατεδαφισμένα κτίρια, ώστε αφενός να δημιουργηθεί χώρος για τους επιζώντες και 
την κυκλοφορία και αφετέρου για υγειονομικούς λόγους. Πότε όμως μπορεί να ληφθεί 
μια τέτοια απόφαση; Πώς μπορούμε να θυσιάσουμε ανθρώπους, πιθανά ζωντανούς, 
για να προλάβουμε άλλους θανάτους; Αυτή η απόφαση ανήκει βέβαια στις διοικητικές 
αρχές. Η άποψη όμως των υγειονομικών υπευθύνων παίζει σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα 
με τις περιστάσεις και τις κλιματικές συνθήκες πρέπει να υπολογιστεί η πιθανότητα 
επιβίωσης κάτω από τα συντρίμμια και ο κίνδυνος της καθυστέρησης για την οργάνωση 
των καταυλισμών. Για τον ιατρό το ηθικό δίλημμα είναι πάλι η επιλογή τού ποιος θα 
ζήσει και ποιος θα πεθάνει.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΙΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖωΗ;

Ο ιατρός οφείλει να μην χρησιμοποιεί το επιστημονικό του κύρος πέρα από την 
ιατρική του αποστολή. Αυτό είναι καταρχήν μια αυτονόητη αρχή. Ορισμένες περιστά-
σεις όμως βάζουν σε σκληρή δοκιμασία την τήρηση αυτής της αρχής. Στο Σαλβαδόρ 
βρέθηκα σε ένα τέτοιο δίλημμα. Στο νοσοκομείο όπου βρισκόμουν, υπό τον έλεγχο του 
στρατού, κατά την διάρκεια τους εμφύλιου πολέμου, υπήρχε ένας 17χρονος αντάρτης, 
τραυματισμένος. Η αστυνομία ήθελε να τον παραλάβει για να τον πάει για ανάκριση. 
Είχαμε πολλές πληροφορίες ότι στην πραγματικότητα πολλές φορές εκείνη την κρίσιμη 
περίοδο (Νοέμβριος του 1989), ορισμένοι κυβερνητικοί εκτελούσαν τους αιχμάλωτους 
κατά την μεταφορά τους. Κάθε πρωί ένας αξιωματικός μού ζητούσε ιατρική έγκριση 
για τη μεταφορά του νεαρού αντάρτη. Εγώ έπαιρνα ένα προβληματισμένο ύφος και του 
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εξηγούσα ότι λόγω κάποιων επιπλοκών, δεν μπορούσα να δώσω την έγκριση… Κατά 
πόσο αυτό το ψέμα είναι συμβατό με την ιατρική ηθική, μου είναι δύσκολο να απαντήσω. 
Αλλά σίγουρα θα τα είχα με τον εαυτό μου μέχρι το τέλος της ζωής μου αν μπορούσα 
να αποτρέψω τη δολοφονία ενός νεαρού και δεν το έκανα.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Σ’ ΕΝΑΝ «ΕΧΘΡΟ»;

Το καλοκαίρι του 1999 βρισκόμουν διακοπές στα πάτρια εδάφη μου, στην Κυπαρισσία, 
όταν συνέβη ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία. Ήμουν τότε πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα και ήρθα αμέσως σε επαφή με την έδρα μας στην Αθήνα για να ετοιμάσουμε 
αποστολή βοήθειας. Η αντίδραση όμως ορισμένων φίλων και γνωστών με έβαλε σε 
περίσκεψη. «Τι θέλετε να τους βοηθήσετε, αυτοί είναι εχθροί μας, σήμερα ή αύριο πάλι 
μπροστά μας θα τους έχουμε». Σε προσωπικό επίπεδο δεν είχα δισταγμό. Αλλά οι ΓΧΣ 
αντλούν τους πόρους για την βοήθεια που στέλνουν από την κοινωνία και τους δωρητές 
τους. Ήταν έτοιμη και πρόθυμη η ελληνική κοινωνία να βοηθήσει Τούρκους θύματα; Η 
συνέχεια απέδειξε πως ήταν. Η υποδοχή από τους Τούρκους ήταν συγκινητική, ακριβώς 
διότι είμαστε «παραδοσιακοί εχθροί». Και τα γεγονότα εξελίχθηκαν σαν η μοίρα να ήθελε 
να μας δείξει πόσο σωστά αποφασίσαμε. Ένα μήνα μετά, όταν εκδηλώθηκε και ο σεισμός 
στην Αθήνα, οι Τούρκοι έστειλαν με την σειρά τους σωστικά συνεργεία. Ας προσθέσουμε 
ότι αυτό που ονομάστηκε «διπλωματία των σεισμών», στην οποία πρωτοστάτησαν και 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, βοήθησε τη χώρα μας να μετατρέψει το πρόβλημα με την 
γείτονα, από ελληνοτουρκικό, που ήταν μέχρι τότε, σε ευρω-τουρκικό, προς όφελος 
των εθνικών μας συμφερόντων. Πιθανώς αυτή η θετική έκβαση να μην αναδεικνύει την 
πολυπλοκότητα του θέματος. Όσο όμως και να είναι δύσκολες ορισμένες επιλογές, δεν 
μπορώ να φανταστώ άλλη στάση σε αυτό το θέμα.

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΠΙΟ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ;

Βασικό χρέος του ιατρού είναι βέβαια να προσφέρει στον ασθενή την καλύτερη 
θεραπεία που διαθέτει η επιστήμη τη συγκεκριμένη στιγμή. Σε καταστάσεις μαζικής 
καταστροφής αυτή η αρχή μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Το 1992 βρέθηκα στην 
Σομαλία, στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου, όπου μαινόταν εμφύλιος πόλεμος. Πολλοί 
τραυματίες έρχονταν με ανοιχτά κατάγματα. Η πιο ενδεδειγμένη θεραπεία για τα τραύ-
ματα αυτά είναι η εξωτερική οστεοσύνθεση. Πρόκειται για μια τεχνική που σταθεροποιεί 
το κάταγμα με ένα μεταλλικό βραχίονα, που βιδώνεται στα οστά, αλλά παραμένει εξω-
τερικός (δεν καλύπτεται κάτω από το δέρμα). Αυτός ο βραχίονας αφαιρείται μετά από 
κάποιους μήνες. Οι πρώτες ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είχαν χρησιμοποιήσει 
σε μεγάλη κλίμακα αυτή την τεχνική με αποτέλεσμα πολλοί τραυματίες να αποφύγουν 
τον ακρωτηριασμό.

Οι χειρουργημένοι όμως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν σπίτια τους με αυτές τις 
συσκευές. Στοιβάζονταν λοιπόν σ’ ένα μεγάλο κτίριο όπου έπρεπε η αποστολή μας να 
συντηρεί εκατοντάδες ασθενείς σε ανάρρωση. Η αναρρωτική περίοδος, που τους κράταγε 
μακριά από το σπίτι τους, ήταν εξαιρετικά μακρόχρονη. Η μετεγχειρητική φροντίδα που 
απαιτούσαν αυτοί οι ασθενείς επιβάρυνε αφόρητα την αντιμετώπιση των καθημερινών 
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επειγόντων περιστατικών. Τελικά, η συστηματική χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης 
κινδύνευε να τινάξει στον αέρα όλη τη χειρουργική αποστολή, που λειτουργούσε και το 
μοναδικό νοσοκομείο σε όλη την περιοχή του Μογκαντίσου. Πάρθηκε τότε απόφαση από 
τη διοίκηση της αποστολής να περιοριστεί η χρήση αυτής της τεχνικής σε ελάχιστες 
περιπτώσεις και να επιστρέψουμε για την πλειοψηφία των περιστατικών στην κλασική 
τεχνική του ακρωτηριασμού, που είχε ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης και επέτρεπε την 
γρηγορότερη επιστροφή των χειρουργημένων στα σπίτια τους. Ως ιατροί, ήταν πολύ 
δύσκολο να το δεχτούμε. Ποια εναλλακτική λύση είχαμε όμως;

ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»;

Και εδώ η απάντηση είναι καταρχήν «όχι». Πριν κάποια χρόνια ξέσπασε μια πολεμική 
για τα παράνομα αντιρετροϊκά γενόσημα. Περί τίνος πρόκειται;

Σε ορισμένες χώρες της Αφρικής, η επιδημία του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής 
Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ ή AIDS αγγλικά) έχει πάρει μορφή μαζικής επιδημίας. Στο Μαλάουι 
π.χ., μια χώρα με πληθυσμό ανάλογο με την Ελλάδα, ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι 
φορείς. Σε ορισμένες περιοχές αυτής της χώρας οι φορείς είναι περισσότεροι από τους 
μη-φορείς. Η χώρα αυτή είναι εξαιρετικά φτωχή. Όταν ανακαλύφτηκε η τριπλή θεραπεία 
με τα αντιρετροϊκά φάρμακα, που επιτρέπει σε αυτούς τους ασθενείς να μην νοσήσουν 
και συνεπώς να ζήσουν, ήταν προφανές ότι ούτε το κράτος, ούτε οποιαδήποτε ΜΚΟ, 
μπορούσε να καλύψει το υψηλό κόστος των φαρμάκων, που εμπορεύονταν με μεγάλο 
περιθώριο κέρδους οι φαρμακοβιομηχανίες που κατείχαν την πατέντα. Οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν γενόσημα (φάρμακα με ίδια δραστική ουσία), 
τα οποία δεν είχαν την άδεια των εταιρειών, που κατείχαν τα νόμιμα δικαιώματα. Με 
άλλα λόγια «παράνομα φάρμακα». Το δίλημμα ήταν απλό: τήρηση της νομιμότητας 
και χιλιάδες νεκροί ή παραβίαση των κανονισμών και χιλιάδες ζωντανοί. Η επιλογή 
μου φαίνεται προφανής από τη σκοπιά της ιατρικής ηθικής αλλά αυτό αναδεικνύει το 
χάσμα, που μπορεί να υπάρξει σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ της νομιμότητας και 
της ιατρικής ηθικής.

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Δεν είναι στις δυνατότητές μου να εξαντλήσω το θέμα της εφαρμογής της ιατρικής 
ηθικής σε καταστάσεις μαζικής καταστροφής. Ούτε είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συστη-
ματοποιηθεί μια τέτοια εφαρμογή. Πιστεύω μάλλον ότι η ιατρική ηθική, περισσότερο από 
μια σειρά κανόνων, είναι μια διάθεση του πνεύματος και γι’ αυτό ο όρος «ιπποκρατικό 
πνεύμα» είναι βάσιμος.

Προσωπικά, αναλογιζόμενος τις διάφορες καταστάσεις που έζησα, πιστεύω ότι οι 
ιδιαιτερότητες των έκτακτων συνθηκών, στις οποίες καλείται ένας ιατρός να ασκήσει 
ιατρική, μπορούν αφενός να τροποποιήσουν κάποιους κανόνες που ισχύουν σε ομαλές 
καταστάσεις και αφετέρου να ανοίξουν νέα πεδία, όπου γεννιούνται νέοι κανόνες. 

Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι μαζικές καταστροφές είναι κατα-
στάσεις ακραίες, εξαιρετικές, δύσκολες και σύνθετες. Δεν υπάρχει «εγχειρίδιο χρήσεως» 
της ιατρικής ηθικής σε αυτές τις περιστάσεις. Ο ιατρός πρέπει να τις αντιμετωπίσει με 



157

ιατριΚη ηθιΚη Σε μαζιΚεΣ ΚαταΣτροΦεΣ

τη θεμελιακή ηθική, που τον οδήγησε καταρχήν στην επιλογή της ιατρικής και που, στη 
συνέχεια, σφυρηλατήθηκε στην πράξη, στην καθημερινή τριβή με τον πόνο, το άγχος 
του ανθρώπου-ασθενούς, που ελπίζει σε αυτόν.
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Ένας Δημοσιο-Ιατρολόγος...

Σεραφείμ Φυντανίδης

Το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι από τα νεότερα στην Ιστορία της ανθρω-
πότητας. Και είναι ένα περίεργο επάγγελμα. Ο δημοσιογράφος δεν παρακολουθεί μόνο 
τα πολιτικά δρώμενα. Ανάλογα με την επικαιρότητα γίνεται κατά κάποιο τρόπο σεισμο-
λόγος, αρχαιολόγος, μικροβιολόγος, διατροφολόγος, ωκεανολόγος, κοινωνιολόγος 
και οτιδήποτε άλλο τελειώνει σε –λόγος. Πολύ συχνά γίνεται γιατρός. Για την ασιατική 
γρίπη, για το AIDS, για τις λοιμώδεις νόσους και ό,τι άλλο ταλαιπωρεί την πολύπαθη 
ανθρωπότητα στις μέρες μας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι ο δημοσιογράφος παίρνει τις πληροφορίες από τους 
ειδικούς και τις μεταφέρει στην εφημερίδα, ή στη ραδιοτηλεόραση με τρόπο κατανοητό 
για το κοινό. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα: Πόσο πιστά τις μεταφέρει και πόσο μπορεί 
πράγματι να βοηθήσει τον αναγνώστη ή τον ακροατή; Ομολογώ ότι αυτό δεν γίνεται 
πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Για τους εξής λόγους:

α. Υπήρχουν ΜΜΕ που επιδιώκοντας την αύξηση της κυκλοφορίας τους διογκώνουν 
τις πληροφορίες για να τρομάξουν το κοινό, ή για να ικανοποιήσουν απελπισμένες 
προσδοκίες αυτού του κοινού. Θα θυμάστε τι έγινε πριν από 37 χρόνια με το περίφημο 
«νερό του Καματερού» που θα γιάτρευε όλες τις καρκινοπάθειες.

β. Παίζονται και παιχνίδια οικονομικά με τη συνεργασία κάποιων ΜΜΕ με πολιτι-
κούς και γιατρούς. Πριν από τρία χρόνια, τρόμαξαν το κοινό, λέγοντας ότι φέτος θα 
ασθενήσουν πάνω από 1.000.000 Έλληνες από τη γρίπη των χοίρων. Αποτέλεσμα ήταν 
να αγοραστούν από το κράτος εκατομμύρια φάρμακα από το εξωτερικό, που τελικά 
αποδείχτηκαν άχρηστα κατά 70%. Αν θέλετε, να προσθέσω και ένα άλλο σκάνδαλο 
με αμέτρητες, εισηγμένες από την Ιταλία ληγμένες, ινσουλίνες που πετάχτηκαν στον 
κάδο των αχρήστων. Όλα αυτά και πολλά άλλα ενισχύθηκαν από κάποια ΜΜΕ, αλλά και 
αποκαλύφθηκαν από κάποια άλλα.

Δυστυχώς στις μέρες μας, μέρες υλιστικές και φορτισμένες από την οικονομική 
κρίση, η διαφθορά θριαμβεύει στην Ελλάδα. Κάθε μέρα ακούμε για απάτες, ληστείες, 
δολοφονίες και συμμορίες που εκμεταλλεύονται ανθρώπους απελπισμένους. Και δυστυχώς 
ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν και γιατρούς, όπως και δημοσιογράφους. 
Η διαφθορά στις μέρες μας είναι διαστρωματική. Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα 
θα αναπτύξω στο 8ο συμπόσιο για την ιατρική ηθική σε καταστάσεις κρίσεων σε ειρήνη 
και πόλεμο. Και συγχωρήστε με αν για μισή ώρα θα γίνω κι εγώ δημοσιο-ιατρολόγος.
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Γιατρός: Γρηγόρης Στρατάκος

Παρουσίαση: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Είναι πάντοτε τιμή και χαρά να παρουσιάζεται ενας υποψήφιος κήρυκας του 
Ιπποκρατείου Πνεύματος σε αυτές τις ετήσιες εκδηλώσεις της ΕΔΙΠ. Χρησιμοποποιώντας 
τον όρο ́ ΄Ιπποκράτειο Πνεύμα΄΄ εννοούμε φυσικά όχι μόνο το αυθεντικό πνεύμα του ίδιου 
του Ιπποκράτη, αλλά κυρίως το σύνολο εκείνο των ανθρωπιστικών ιδιοτήτων που του 
προσέδωσαν αργότερα οι μαθητές του και η επικρατούσα κάθε φορά πολιτιστική και 
πνευματική ατμόσφαιρα και που αποτελούν πλέον το ́ ΄Ιπποκρατικό Πνεύμα΄΄ Οι επίκτητες 
αυτές ιδιότητες δεν αφαιρούν τίποτε από την ηθική του ίδιου του Ιπποκράτη, όπως δεν 
αφαιρείται τίποτε από την ηθική διδασκαλία του Χριστού αν προσθέσουμε σε αυτήν 
και τη μαρτυρία των Μαρτύρων και των Πατέρων που συνολικά αποτελούν πλέον το 
΄΄Χριστιανικό Πνεύμα΄΄.

Η σημερινή όμως παρουσίαση αποτελεί αιτία επιπλέον χαράς για εμένα. Για δύο 
λόγους. Ο πρώτος είναι πως ήταν δική μου η πρόταση, που υιoθετήθηκε από το Διοκητικό 
Συμβούλιο, να αναγορεύσουμε κήρυκα ένα νέον γιατρό. Η πάγια τακτική της Εταιρείας 
μέχρι τώρα ήταν να αναγορέυονται κήρυκες αυτοί που θα μπορούσαν να πουν όπως ο 
Απόστολος Παύλος ́ ΄Τον δρόμο τον καλό ηγώνισμαι, την πίστη τετήρηκα ... ουκ απομένει 
παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος΄΄. Ένας νέος γιατρός βρίσκεται ακόμη στην αρχή του 
δρόμου και δεν ξέρουμε που και πόσο μακριά θα φθάσει. Όμως, αν έχει δείξει μέχρι 
τώρα τις ικανότητές του και τον ηθικό του ΄΄σωματότυπο΄΄ μπορούμε να ελπίζουμε και 
να στοιχηματίζουμε για το τέλος. Ας αναλογισθούμε πως ο όρος ΄΄κήρυκας΄΄ δεν είναι 
μόνο ένα παράσημο για προσφερθείσες υπηρεσίες αλλά και μια υποχρεώση που ο 
αναγορευόμενος πρέπει να εκπληρώνει διαρκώς κηρύττοντας τις Ιππποκρατικές αρχές 
στους γύρω του με το παράδειγμα της ζωής του. Και όσο μακρότερο στατιστικά είναι 
το προσδοκώμενο διάστημα αυτής της ζωής τόσο εναργέστερο θα είναι το κήρυγμα, 
υποστηριζόμενο από τον ενθουσιασμό του νέου. Ας θυμηθούμε πως, όπως υποστηρίζεται, 
ο Όρκος του Ιπποκράτη εδίνετο από τους μαθητές όταν άρχιζαν τις σπουδές τους και 
όχι όταν τις τελείωναν. Ένας δεύτερος, πιό προσωπικός λόγος, είναι πως το Γρηγόρη 
το Στρατάκο τον ξέρω είκοσι πέντε περίπου χρόνια και με τιμά αποκαλώντας με ́ ΄πρώτον 
του μέντορα΄΄. Έχω επίγνωση πως όταν κάποιος μεγαλύτερος παρουσιάζει τις επιτυχίες 
ενός νεώτερου που υπήρξε συνεργάτης του έμμεσα προσπαθεί να οικειοποιηθεί μέρος 
αυτών των επιτυχιών αφού θεωρείται πως ο μέντορας ήταν αυτός που διεμόρφωσε 
την προσωπικότητα του νεώτερου. Θέλω εξ΄αρχής να δηλώσω πως η σχέση μου με 
το Γρηγόρη και με τους πολλούς άλλους νέους που συνεργασθήκαμε στο διάβα της 
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δικής μου σταδιοδρομίας, ήταν κυριολεκτικά αμφίδρομη. Αν εγώ τους βοήθησα σε κάτι 
αυτοί πλούσια το ανταπέδωσαν. Επειδή αποτέλεσαν το έναυσμα για να εξακολουθώ 
να προσπαθώ, να μην απογοητεύομαι από τις πικρίες και τις αποτυχίες μου, να θεωρώ, 
όπως ο T.S. Eliot, πως ΄΄Δεν μπορούμε να πιστεύουμε επί μακρόν πως οτιδήποτε αξίζει 
τον κόπο, αν δεν βρεθεί κάποιο άλλο μάτι να λάμψει σε συνεννόηση με το δικό μας, 
κάποια σύντομη κουβέντα που θα ψιθυρισθεί πότε - πότε, και που τότε θα υπαινιχθεί πως 
ό,τι είναι πολύτιμο για εμάς είναι εξ΄ ίσου πολύτιμο και για κάποιον άλλον΄΄. Έτσι βρήκα 
την ενθάρρυνση να προσπαθώ ακόμη και σήμερα. Είναι αυτοί οι νεώτεροι συνάδελφοι 
που διεμόρφωσαν και το δικό μου χαρακτήρα. 

Μετά από αυτήν τη εισαγωγή ας παρουσιασθεί το έργο του τιμώμενου. Περιληπτικά, 
o κ. Στρατάκος είναι Λέκτορας, Υπεύθυνος της Μονάδας Επεμβατικής Πνευμονολογίας 
της Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 
18/07/1966 και είναι Μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής 
Βρογχολογικής Εταιρείας, της European Respiratory Society και της American College 
of Chest Physicians. Οι Πανεπιστημιακές του σπουδές, συνοψίζονται στον Πίν. 1.

Πίν. 1.

1984-1990: Ιατρική Σχολή Παν/μίου Πατρών. Πτυχίο ιατρικής «Λίαν Καλώς»

1991-1995: Ειδίκευση στην Πνευμονολογία, στην Πνευμονολογική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών

1997-1999: Εξειδίκευση στην Εντατικολογία στο Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ 
«Σωτηρία»

18/01/2000 Απονομή τίτλου Διδάκτορος του Παν/μίου Αθηνών με βαθμό “Άριστα” παμψηφεί και 
θέμα διδακτορικής διατριβής: “Σύγχρονα Κλινικά και Ανοσολογικά δεδομένα της Πνευμονικής 
Φυματίωσης” 

2003-2004: 12 μηνη Μετεκπαίδευση στην Επεμβατική Πνευμονολογία στην Interventional Endoscopy 
Unit του A-Z VUB, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Βρυξελλών, Βέλγιο υπό την καθοδή-
γηση του Prof. Marc Noppen.

ενώ η επαγγελματική του εμπειρία στον Πίν. 2.
Η στεγνή αλλά αναγκαία αυτή περίληψη του βιογραφικού δεν δικαιολογεί την 

αναγόρευσή του ως Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος. Μιά πιό εν τω βάθει ψηλάφηση 
της σταδιοδρομίας του θα εξηγούσε γιατί η ΕΔΙΠ έλαβε την απόφαση να τον τιμήση 
σήμερα. Επειδή δεν θέλω να προβώ σε δημόσια ψυχανάλυση του Γρηγόρη, παρουσιάζω 
μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα αυτοβιογραφικό του κείμενο που τον 
εκφράζει καλλίτερα.

΄΄Πίσω από το όνειρό μου να γίνω γιατρός κρύβονταν οι φυσιογνωμίες, η ευγένεια και το 
ήθος των γιατρών της πόλης μου που είχα γνωρίσει σαν παιδί: Γιογγαράκης, Λαγουμιτζής, 
Πολίτης, Ντόντης […]. Στο τρίτο έτος της Ιατρικής Σχολής, αρρώστησα. Νομίζω αυτό 
ήταν το πρώτο σοβαρό πλήγμα του νεανικού μου ναρκισσισμού. Η κατάρρευση της 
φαντασίωσης της ισχύος και της υγείας του νεαρού που ήμουν, από τη μια με βύθιζε 
σε μια μορφή ακηδίας και από την άλλη ένοιωθα ότι φιλάνθρωπα μου έδειχνε πώς είναι 
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να είσαι άρρωστος και άρα πώς πρέπει να είσαι γιατρός. [...] 
Σε ένα από τα αδιάφορα περάσματά μου τον καιρό εκείνο από τα κτίρια της σχολής 

-όπου πιά είχα αραιώσει την παρουσία μου- διαβάζοντας μια προκήρυξη στον τοίχο του 
«ταχύρυθμου» κτιρίου του «Αγ. Ανδρέα», διαπίστωσα ότι η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής 
Ελλάδας προκήρυσσε διαγωνισμό για τη συγγραφή της Ιστορίας των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων της περιοχής. Το χρηματικό έπαθλο που συνόδευε το βραβείο θα μπορούσε 
να συμπληρώσει το ποσό για την αγορά του πρώτου μου ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
απρόσιτο αγαθό για το φοιτητικό μου βαλάντιο εκείνη την εποχή. […] Θυμήθηκα το 
παλιό Νοσοκομείο στην άνω πόλη κοντά στον Παντοκράτορα, στη γειτονιά όπου είχα 
μεγαλώσει. Μπήκα από μια αφύλαχτη είσοδο στο αραχνιασμένο, κλειστό από 15ετίας 
νοσοκομείο, ανακάλυψα τα πεταμένα χειρόγραφα του αρχείου του, φωτογράφησα τις 
αίθουσες, […] τα χειρουργεία, τα εργαστήρια, τα γραφεία, έμεινα για ώρες μέσα στον 
εντονότατα φορτισμένο χώρο του, πολύ πριν μεταμορφωθεί σε «κέντρο καρναβαλικών 
εκδηλώσεων» όπως ακόμα σήμερα νομίζω παραμένει. Είχε τη μαγεία της αρχαιολογικής 
ανασκαφής αυτή ή μικρή διάρρηξη του ιατρικού και κοινωνικού παρελθόντος της πόλης 
μου. Όταν ο κ. Διαμαντόπουλος ως πρόεδρος της Ι.Ε.Δ.Ε. ενάμισυ χρόνο αργότερα 
μου απένεμε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού για τη συγγραφή της ιστορίας του 
Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών, ένιωθα ήδη τόσο πλούσιος που το χρηματικό έπαθλο 
φάνταζε ολότελα αδιάφορο. Χάρη στο έπαθλο αυτό ωστόσο, αγόρασα τελικά τον πρώτο 
μου υπολογιστή.

Η ιστορία της Ιατρικής έκτοτε έγινε μια σταθερή παράπλευρη ασχολία μου, ο Χρ. 
Κορύλλος πρότυπο γιατρού και κοινωνικού παράγοντα και ο Θανάσης Διαμαντόπουλος 
ο πρώτος μέντοράς μου. Στην Αθήνα από το 1992 ειδικεύθηκα στην Πνευμονολογία-Φυ-
ματιολογία σε ένα άλλο ιστορικό Νοσοκομείο, τη «Σωτηρία», της οποίας επίσης έγραψα 
την ιστορία λίγα χρόνια αργότερα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου υποθέτω ότι υπήρχε 
η προσωπική φυματιολογική μου περιπέτεια απαρτιώνοντας μ’έναν ιδιαίτερο τρόπο ό,τι 
έκανα. [...]

Το 1994, ακολουθώντας πάλι μια ανακοίνωση αναρτημένη στον τοίχο του Νοσοκομείου, 
βρέθηκα αυτή τη φορά στα γραφεία των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» που επειγόντως 
αναζητούσαν γαλλόφωνους γιατρούς για συμμετοχή στην ανθρωπιστική βοήθεια που 
προσέφεραν στην πρωτοφανή κρίση της Ρουάντα μετά τη σφαγή-γενοκτονία των Τούτσι 
και τον εμφύλιο πόλεμο. Όσο περισσότερο συνειδητοποιούσα το μέγεθος της ανθρώπινης 
τραγωδίας που συνέβαινε εκεί μπροστά στα μάτια της αμήχανης διεθνούς κοινότητας, 
τόσο πιο αποφασισμένος ένιωθα για τη δική μου συμμετοχή στην ομάδα των ανθρώπων 

Πίν. 2.

2001-2009 Επιμελητής Β’ ΕΣΥ και υπεύθυνος Ενδοσκοπικής Μονάδας του Πνευμονολογικού Τμή-
ματος της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του Παν/μίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

2009- σήμερα Λέκτορας Πνευμονολογίας και υπεύθυνος Μονάδας Επεμβατικής Πνευμονολογίας 
και Θωρακικής Ενδοσκόπησης στην Α’ Πνευμονολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, ΝΝΘΑ «Σωτηρία»)

2009- σήμερα Συντονιστής της Ομάδας Ενδοσκοπικών Τεχνικών και Επεμβατικής Πνευμονολογίας 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
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Εικ. 1. Ο Γρηγόρης Στρατάκος μαζί με ασθενείς 
μετανάστες στα Πρωτοβάθμια Ιατρεία των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα στην Αθήνα το 1997.

που θα συνέβαλλαν στην αντιμετώπισή της. Χρειαζόμουν βέβαια την άδεια του καθηγητή 
μου του κ.Ρασιδάκη. Μου την έδωσε εγκάρδια μαζί με την ευχή του να υπηρετήσω στην 
αποστολή εκείνη και για τους δυό μας: για τον εαυτό μου και για κείνον μαζί!

Οι εμπειρίες εκείνης της πραγματικά δύσκολης αποστολής δεν είναι της. Ωστόσο, 
αυτό που θα μπορούσα να πω σαν καταστάλαγμα μετά από τόσα χρόνια είναι πως η 
απομυθοποίηση που προσφέρει η βιωματική συμμετοχή, μας φέρνει πιο κοντά στην 
ανθρώπινη αλήθεια και αυτή αν και δεν είναι τόσο ελκυστική όσο η φαντασίωσή της, είναι 
ο ουσιώδης σκοπός της ζωής. Επίσης έμαθα ότι αν και συνολικά ο κόσμος αυτός δεν θα 
αλλάξει ποτέ, οι άνθρωποι που τον αποτελούμε είμαστε όλοι μοναδικοί και ανεπανάληπτοι 
και για τον κάθε έναν από εμάς, κάθε πράξη αγάπης και συμπαράστασης που δεχόμαστε 
ή προσφέρουμε αποκτά απόλυτο και διαχρονικό υπαρξιακό νόημα.

Το τελευταίο 6μηνο της στρατιωτικής μου θητείας (1997) το πέρασα σε μια μονάδα κοντά 
στην Αθήνα, πλήττοντας από την επιβεβλημένη απραξία. Ήταν η δεύτερη ευκαιρία μου να 
δουλέψω με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και για άλλη μια φορά να νοηματοδοτήσω τη 
ζωή μου γινόμενος χρήσιμος και δημιουργικός. Σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και οργανώσαμε 
εξ’αρχής το πρώτο Ιατρείο για μετανάστες και οικονομικούς πρόσφυγες χωρίς νόμιμους 

τίτλους. Παρείχαμε πρωτοβάθμια 
φροντίδα (Εικ. 1), δωρεάν φάρμακα και 
διασύνδεση με εθελοντές συναδέλφους 
διαφόρων ειδικοτήτων και Νοσοκομεία. 
Κάθε απόγευμα μετά το στρατό εξέταζα 
ασθενείς, οργάνωνα και συντόνιζα τη 
λειτουργία αυτού του πρωτοποριακού 
ιατρείου, το οποίο σύντομα βρήκε μιμητές 
στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως οι 
«Γιατροί του Κόσμου». Έχω έντονη την 
αίσθηση ότι μέσα από τέτοιες εμπειρίες 
παίρνει κανείς πολλαπλάσια των όσων 
προσφέρει.

Με την απόλυση μου από το 
στρατό με περίμενε και το δίλλημα της 
επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας: Θα 
συνέχιζα το δρόμο που είχα χαράξει από 
παιδί και θα ασκούσα την κλινική ιατρική 
ή θα αποδεχόμουν την πρόταση των 
«ΓΧΣ» να αναλάβω το ιατρικό τμήμα της 
οργάνωσης και να γίνω «ανθρωπιστής 
καριέρας»; Η σκέψη πως στον παραπάνω 
όρο υπάρχει μια εγγενής, εξ’ορισμού 
αντίφαση καθώς και πως αν θέλει κανείς 
να είναι ανθρωπιστής τίποτε δεν τον 
εμποδίζει να ασχοληθεί με τις καθημερινές 
ανάγκες που τον κυκλώνουν, με έκαναν 
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να συνεχίσω το δρόμο μου.
Το 2001 διορίστηκα επιμελητής στο πνευμονολογικό τμήμα της Παν/μιακής Κλινικής 

Εντατικής Θεραπείας στον «Ευαγγελισμό». Οι νέοι μου μέντορες καθηγητές Χ.Ρούσσος 
και Σ.Παπίρης με βοήθησαν να εξελιχθώ ως γιατρός και να προσεγγίσω τις σύγχρονη 
ακαδημαϊκή πνευμονολογία με όρους δυσεύρετους σε άλλο νοσοκομειακό περιβάλλον 
της πατρίδας μας. Μετά την επιστροφή μου στην Αθήνα το 2004 κι αφού είχα στο μεταξύ 
επισκεφθεί τα περισσότερα σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα επεμβατικής πνευμονολογίας, 
ένιωσα πως άρχιζε πια μια εντελώς καινούργια φάση εργασίας και σταδιοδρομίας. Αυτή 
τώρα δεν θα χαρακτηριζόταν τόσο από την ανάπτυξή μου και την συγκομιδή εμπειριών 
όσο από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ίδρυση νέων δομών, προσφορά 
κλινικού και εκπαιδευτικού έργου, δημιουργία ευκαιριών για νέους συναδέλφους. Με 
άλλα λόγια είχε έρθει η ώρα της ανταπόδοσης.

Από το 2009 κι αφού στον «Ευαγγελισμό» είχαμε δημιουργήσει πια μια μονάδα 
επεμβατικής πνευμονολογίας που ήταν πανελλήνιο κέντρο αναφοράς, πολύ κοντά στα 
καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα, μετακινήθηκα ξανά στη «Σωτηρία» για να επανδρώσω 
μια καινούργια πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική με νέους συναδέλφους, νέα 
κτίρια και εγκαταστάσεις, νέα τμήματα και καινούργιες ελπίδες΄΄. 

Στο χώρο αυτόν τα τελευταία χρόνια ασκεί πλέον ο Γρηγόρης Στρατάκος την 
επεμβατική πνευμονολογία αλλά ασχολείται και με την έρευνα και την εκπαίδευση (και 
την έρευνα της εκπαίδευσης). Στους προπτυχιακούς του φοιτητές μιλά πάντα για την 
ιστορικότητα της δουλειάς μας και για τον Κώο προπάτορά μας που πρώτος περιέγραψε 
τους κανόνες και το ήθος της ιατρικής. Και εκείνοι (παραδόξως;) τον ακούν ίσως γιατί 
τους μιλά και με τα τρία κριτήρια του Απ. Παύλου: πρώτον αληθινά, δεύτερον με σκοπό 
να τους ωφελήσει και τέλος με αγάπη. 

Συνοψίζοντας, τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά του Γρηγόρη που αξίως τον 
κατατάσσουν στους Κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύματος. Το πρώτο η ενασχολησή 
του από νεαρός με την Ιστορία της Ιατρικής έχοντας σαν ινδάλματα τους παληούς 
γνωστούς γιατρούς της Πάτρας, το δεύτερο η συμμετοχή του στην αποστολή των 
«Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στην Αφρική που σαν ενθύμιο του άφησε την προσβολή του 
από ελονοσία. Ερανίζομαι πάλι αποσπάσματα από δικό του κείμενο δημοσιευμένο το 
1995 στο περιοδικό Σύναξη στο τεύχος του Απριλίου – Μαϊου, για να συμμετάσχουμε και 
εμείς στη ατμόσφαιρα της εκεί αποστολής ΄΄Ο αέρας μυρίζει υγρασία, σήψη, κόπρανα 
και θάνατο. Σα να σε ρίχνουν ξαφνικά σ¨ένα σκοτεινό μποντρούμι και να ¨χεις τα μάτια 
κλειστά[...] Στο νοσοκομείο ο χώρος είναι προστατευμένος και πάντως πιό οικείος. Αντί-
σκηνα άσπρα, αποπνιχτικά, στεγάζουν εκατοντάδες αρρώστους ρίγμένους σε ένα κρεβάτι 
φταγμένο πρόχειρα τεντώνοντας ένα πανί πάνω σε τέσσερα ξύλα. [...]Οι μύγες σκεπάζουν 
τα μάτια και το στόμα των αρρώστων, όπου βρίσκουν λίγη υγρασία. Προσπαθώ να τους 
εξατάσω (Εικ. 2). Τα μάτια ανέκφραστα δεν ξέρεις ποτέ αν όντως κοιτάζουν. Στα πόδια 
το δέρμα έχει γίνει σκληρό σαν σόλα παπουτσιού. Ξεκολλάει σαν ξένο σώμα [...] έχουν 
περπατεήσει βδομάδες ολόκληρες για νε ξεφύγουν τις σφαγές. [...]Σκαρφαλωμένος 
στο φορτηγό μου φωνάζει “Μη με ξεχάσεις. Γράψε μου να ’ρθω να σε βρω. Αυτός ο 
κόσμος πρέπει ν’ αλλάξει. Εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο αυτόν”. Έφυγε κι εγώ μόλις 
που πρόλαβα να ψιθυρίσω -σίγουρα δεν με άκουσε- “Όχι Daniel. Τίποτε δεν θ’ αλλάξει. 
Τίποτε δεν πρόκειται ν’ αλλάξει΄΄.



164

ιατριΚη ηθιΚη Σε ΚαταΣταΣειΣ ΚριΣεων Σε ειρηνη-πολεμο

Θα ήταν πολύ εύκολο να σταματήσω εδώ 
με αυτό το συναισθηματικό κείμενο που θα 
ήταν αρκετό να δικαιολογήσει την ιδιότητα 
του Κήρυκα για τον Γρηγόρη Στρατάκο. Όμως 
εμένα με ενδιαφέρει το τρίτο χαρακτηριστικό 
του. Η αποφασή του δηλαδή να μη συνεχίσει 
με τον τρόπο αυτό την προσφορά του. Να μη 
γίνει “εθελοντής πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης”. Δεν υποτιμώ καθόλου αυτούς 
που έκαναν διαφορετική επιλογή, ούτε 
συντάσσομαι με τη μόδα να κατηγορούμε 
την φιλανθρωπία και τις οργανώσεις της σαν 
υποκρισία. Αλλά, πιστεύοντας πως εκφράζω 
όλο το ΔΣ της ΕΔΙΠ, προβάλλω την άποψη 
πως σκοπός της Εταιρείας μας είναι ακριβώς 
η διάδοση του Ιπποκρατείου Πνεύματος σε 
όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο γιατρών. Η 
καθημερινή ζωή και πράξη τους θα πρέπει 
να εμφορείται από τα Ιπποκρατκά ιδεώδη. 
Καί ο Όρκος του Ιπποκράτους και το Περί 
Ευσχυμοσύνης έργο του σε αυτούς τους 
γιατρούς απευθύνονται. Θα παραφράσω αυτό 
που εγράφει για τους θαυμαστές του Ομήρου: 
΄΄Οι πάντες πέρασαν και φιλοξενήθηκαν 
πλουσιοπάροχα στη σκηνή του. Άλλοι έφευγαν 
ευχαριστημένοι, παίρνοντας μαζί τους κάποιο 
πολύτιμο δώρο από την ποίησή του που θα 
χρησιμοποιούσαν κατόπιν σε όλη τους τη 
ζωή, αντιγράφοντάς το μέσα στα δικά τους 
έργα. Άλλοι γοητεύθηκαν τόσο, που ποτέ δεν 

έφυγαν από κοντά του, μένοντας στη φιλόξενη σκηνή του, γινόμενοι μόνιμοι μαθητές 
του, θεράποντες, και ερμηνευτές του΄΄. Έτσι και οι οπαδοί της Ιπποκρατικής Ηθικής θα 
μπρούσαν να ταξινομηθούν στους πλήρους και στούς μερικής απασχόλησης. Οι δεύτεροι 
- οι περισσότεροι -είναι εκείνοι που προσπαθούμε σαν Εταιρεία να πολλαπλασιάσουμε. 
Και ελπίζουμε η σημερινή βράβευση να αποτελέσει τον καταλύτη προς αυτόν τον 
σκοπό. Το τέταρτο και τελευταίο χαρακτηριστικό του τιμώμενου είναι η ειλικρινής 
προσφορά του στην εκπαίδευση των νεωτέρων συναδέλφων του. Χωρίς να κατακρατεί 
κερδοσκοπικά για τον εαυτό του τα ΄΄Μικρά Μυστικά της Τέχνης΄΄ όπως πολύ συχνά 
συμβαίνει με προβεβλημένους γιατρούς και δάσκαλους. Υπακούει στην επιταγή του 
Ιπποκρατικού Όρκου: “και διδάξειν την τέχνην ταύτην, ην χρηίζωσι μανθάνειν, άνευ 
μισθού και ξυγγραφής”. 

Τελειώνοντας την παρουσίαση του υποψηφίου Κήρυκα γιατρού Γρηγόρη Στρατάκου 
θέλω σαν δώρο σε εσάς που είχατε την υπομονή να με ακούσετε να μοιραστώ μαζί σας 
μια κοινή ανάμνηση που έχω με τον τότε νεαρό γιατρό. Μια φωτογραφία σε στιγμές 

Εικ. 2. Ο Γρηγόρης Στρατάκος εξετάζει μικρό 
ασθενή στο Νοσοκομείο των προσφυγικών 
καταυλισμών στη Γκόμα της Αφρικής, κατά 
τη διάρκεια αποστολής των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα, το 1994.
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Εικ. 3. Από αριστερά προς δεξιά. Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, η Έφη Διαμαντοπούλου και ο Γρη-
γόρης Στρατάκος Λουτρά Καϊάφα, το 1989.

ανάπαυσης από την αρχαιολογική εξόρμησή μας προ εικοσαετίας για να εντοπίσουμε 
τους τόπους της Υδρολατρείας και Υδροθεραπείας κατά την Αρχαιότητα στη Δυτική 
Πελοπόννησο (Εικ. 3).
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Γιατρός: Γεώργιος Ν. Παυλάκης

Παρουσίαση: Δημοσθένης Σκάρλος

Ο Δρ. Γεώργιος Ν. Παυλάκης έλαβε το πτυχίο του από το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, στην Ελλάδα, και το διδακτορικό του από το 
Πανεπιστήμιο των Συρακουσών. Η ερευνητική του δραστηριότητα 
συνδέεται με το National Cancer Institute (NCI) των Η.Π.Α από 
το 1980 και είναι σήμερα επικεφαλής του τμήματος Ανθρωπίνων 
Ρετροϊών. Ο Δρ. Παυλάκης έχει εστιάσει την έρευνά του για τη 
βιολογία και την παθογένεση των ανθρώπινων ρετροϊών, ιδίως 
στον ιό HIV-1. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη μοριακή 
βιολογία του HIV-1, τους παθογόνους μηχανισμούς που οδηγούν 
στο AIDS και στην ανάπτυξη μοντέλων ανθρώπινων ασθενειών, 
νέες τεχνολογίες για τη μελέτη της λειτουργίας των γονιδίων, 

και ανεπτυγμένες μεθόδους μεταφοράς γονιδίων και της γονιδιακής θεραπείας.

ΕΡΕΥΝΑ

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-1, Η ΠΡΩΤΕϊΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ AIDS. 

Το Τμήμα Ανθρωπίνων Ρετροϊών μελετά τη μοριακή βιολογία και τους μηχανισμούς 
παθογένειας του HIV-1. Το επιστημονικό ενδιαφέρον της ομάδας κ. Παυλάκη, εστιάζει 
σε θεραπευτικές προσεγγίσεις με νεότερα εμβόλια εναντίον του AIDS και στον προσ-
διορισμό και την αξιολόγηση νέων στόχων για αντι-ιικές θεραπείες.

Τα κυριότερα επιτεύγματα περιγράφονται παρακάτω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ HIV RNA

Η έκφραση του HIV-1 RNA εξαρτάται πλήρως από την παρουσία της ιικής πρωτεΐνης 
Rev. Επί περίπτωση απουσίας του Rev, τα ασταθή στοιχεία (INS) που είναι διάσπαρτα 
σε όλο το mRNA του HIV-1 παγιδεύουν το mRNA εντός του πυρήνα, με αποτέλεσμα να 
παρεμβαίνουν στην έκφρασή τους. Η ερευνητική ομάδα του κ. Παυλάκη έχει αποδείξει 
ότι αυτά τα στοιχεία INS αποτελούν στόχους πρόσδεσης της πολυ-(Α)-δεσμευτικής 
πρωτεΐνης (PABP1). Η πρόσδεση της PABP1 και άλλων παραγόντων στον πυρήνα παρεμ-
βαίνει στη μεταφορά του mRNA και οδηγεί σε αυξημένο μάτισμα ή αποδιάταξη. Με τη 
δημιουργία πολλαπλών σημειακών μεταλλαγών, οι οποίες δεν επηρεάζουν την αμινοξική 
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σύνθεση της παραγόμενης πρωτεΐνης, έχουν απενεργοποιήσει τις αλληλουχίες INS. 
Η τεχνική αυτή προκάλεσε την αυξημένη έκφραση του mRNA του HIV-1 ακόμη και με 
απουσία του Rev, και οδήγησε στην ανάπτυξη φορέων έκφρασης που παράγουν μεγάλες 
ποσότητες πρωτεϊνών Gag, Pol, και ENV σε πολλούς τύπους κυττάρων και στα ζώα. 
Η αυξημένη έκφραση των πρωτεϊνών αυτών σε ποντίκια και σε πρωτεύοντα θηλαστικά 
επάγει μια ισχυρή ανοσολογική ανταπόκριση. Ύστερα από την εισαγωγή των φορέων 
αυτών στα ζώα αυτά ενεργοποιείται και η κυτταρική και η χυμική ανοσία, ενισχύοντας 
τις δυνατότητες αυτής της προσέγγισης για την παρασκευή εμβολίου κατά του AIDS. 
Πρόσφατα, πολλά πρωτόκολλα εμβολιασμού που βρίσκονται σε εξέλιξη χρησιμοποιούν 
αυτούς τους μεταφορείς.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ HIV-ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ 

Στο εργαστήριο του κ. Παυλάκη μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις του HIV-1 με κυττα-
ροκίνες όπως είναι η ιντερλευκίνη 4 (IL-4) και οι παράγοντες νέκρωσης όγκων (TNFs). 
Βρέθηκαν αντικρουόμενες επιπτώσεις στον πολλαπλασιασμό στελεχών του HIV με 
διαφορετικούς υποδοχείς λόγω διαφορετικής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης και 
των ιών και των υποδοχέων από τις κυτοκίνες. Οι μελέτες αυτές έχουν οδηγήσει στην 
πρόταση ότι και ο IL-4 και ο TNF είναι σημαντικοί ρυθμιστές του HIV (in vivo) και ότι 
συμμετέχουν σε μια μακράς διαρκείας διαδικασία επιλογής του οργανισμού που οδηγεί 
τελικά σε μεταβολή του υποδοχέα που επιλέγει ο ιός. Επειδή τα φάρμακα που μπλοκά-
ρουν τους υποδοχείς είναι ακόμα στα στάδια της ανάπτυξης, η διαδικασία της αλλαγής 
του υποδοχέα από τον HIV θα πρέπει να μελετηθεί εκτενέστερα.

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΕϊΝΩΝ 

Στο τμήμα του κ. Παυλάκη έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί νέες τεχνολογίες για 
τη μελέτη του εντοπισμού και της μετακίνησης των πρωτεϊνών σε ζωντανά κύτταρα. 
Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο διάφορες μεταλλαγμένες μορφές της 
πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP) του Aequorea victoria, που παρουσιάζουν 
ενισχυμένο φθορισμό. Η κρυσταλλοποίηση και η ανάλυση αυτών των μεταλλαγμένων 
πρωτεϊνών οδήγησε στην ταυτοποίηση της μοριακής βάσης της φασματοσκοπικής ποι-
κιλομορφίας της GFP και διευκόλυνε το σχεδιασμό επιπλέον χρήσιμων μεταλλάξεων. 
Αυτά τα μεταλλαγμένα στελέχη χρησιμοποίησαν εκτενώς για τη σήμανση πρωτεϊνών, 
κυττάρων, ιικών σωματιδίων, καθώς και σε μελέτες της γονιδιακής έκφρασης. Μεταξύ 
των άλλων ταυτοποιήθηκε και ένα νέο πρότυπο μετακίνησης για κυτταροπλασματικές 
κυρίως πρωτεΐνες όπως η PABP1 και το προϊόν του ογκοκατασταλτικού γονιδίου von 
Hippel-Lindau (pVHL).

Μελετήθηκε επίσης η λειτουργία των διαφόρων πρωτεϊνών του HIV-1. Έχουν δι-
ευκρινιστεί οι παράμετροι της ταχείας και συνεχούς μετακίνησης της πρωτεΐνης Rev 
μεταξύ πυρήνα και κυτταροπλάσματος. Ο μηχανισμός επικράτησης της μεταλλαγμένης 
Rev έναντι της φυσιολογικής πρωτεΐνης περιλαμβάνει τη σύνδεση της Rev στους πυ-
ρηνικούς με αποτέλεσμα την αναστολή της μεταφοράς της στο κυτταρόπλασμα. Έχει 
αποδειχθεί ότι η πρωτεΐνη VPR του HIV-1 είναι ένας μεταγραφικός συν-ενεργοποιητής 
των πυρηνικών υποδοχέων. Το εύρημα αυτό, με τη σειρά του, εξηγεί διάφορες δράσεις 
της VPR στην έκφραση κυτταρικών γονιδίων. Έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι η πρωτεΐνη 
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Nef του HIV-1 συν-υπάρχει με το σύμπλεγμα της πρωτεΐνης AP2 η οποία εμπλέκεται 
στην διαλογή πρωτεϊνών από την κυτταροπλασματική μεμβράνη. 

Επιπλέον των παραπάνω τεχνικών, έχουν αναπτυχθεί βελτιωμένα κατιονικά λιποσώ-
ματα για τη μεταφορά γονιδίων in vivo. Η μέθοδος αυτή ανοίγει νέες προσεγγίσεις για 
τη μεταφορά γονιδίων και έχει εφαρμογές στη γονιδιακή θεραπεία και στις μεθόδους 
παρασκευής γονιδιακών εμβολίων.

Συνεργάτες του κ. Παυλάκη:

George Chrousos, Tomoshige Kino, Richard Klausner, Stephen Lee, Alexander 
Wlodawer, NIH; Markus Neumann and Ralf Schneider, GSF-National Research Center 
for Environment and Health, Germany; Xiao-Fang Yu, Johns Hopkins University.



7o ΣυμποΣιο - 21 μαϊου 2011 
η ηθικη Στη Συγχρονη κλινικη πραξη 
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ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η ΕΔΙΠ ιδρύθηκε με στόχο τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών της Ιπποκρατικής 
διδασκαλίας και Ηθικής, την ευαισθητοποίηση των νέων ιδιαίτερα γιατρών και τη 
βράβευση εκείνων που τις έχουν εφαρμόσει στη μακροχρόνια Ιατρική, ή μη πορεία τους.

Διαχρονικά η έννοια της Ηθικής διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλύζεται καθημερινά, σχεδόν, από τα έντυπα 
και τα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, με θέματα τα οποία παρεκλίνουν σημαντικά 
ακόμη και από τη σημερινή Ιατρική Ηθική. Για παράδειγμα, ο Πάπας Βενέδικτος 
ζητά να ξαναβρούν οι θεσμοί τις Ηθικές τους ρίζες. Άλλοι ομιλούν για την Ηθική της 
Ευθύνης, η οποία απελευθερώνει, ενισχύει την αυτοεκτίμηση, προστατεύει τις αξίες 
της συλλογικής οντότητας και προσδίδει αξιοπιστία στα μέλη της. Η Ηθική της Ιατρικής 
Ευθύνης μάχεται την αδιαφορία και το ναρκισσισμό και διατηρεί σε ετοιμότητα τα Ηθικά 
αντανακλαστικά του φορέα της. Γιατί άραγε δεν βλέπουμε περισσότερα δείγματα αυτής 
της Ηθικής στο δημόσιο βίο; Ίσως γιατί όπως υποστηρίζεται το ιδιοτελές συμφέρον 
είναι αυτοφυές.

Από την άλλη πλευρά, η Ιατρική επιστήμη εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνίες ζουν και βιώνουν με έντονο τρόπο το θρίαμβο των 
εξελίξεων των θετικών επιστημών. Η Ηθική και το Δίκαιο δοκιμάζονται την εποχή 
μας, στην προσπάθεια τους να ακολουθήσουν με τον αργό βηματισμό τους τις 
ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας, οι οποίες ανατρέπουν κατεστημένες 
αντιλήψεις και θεωρίες. Πράγματι, η Ηθική στη χώρα μας αλλά και διεθνώς διέρχεται 
τη μεγαλύτερη κρίση αξιών των τελευταίων δεκαετιών.

Στο 7ο Συμπόσιο της ΕΔΙΠ, το οποίο έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα «ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΚΟΣ», αναπτύχθηκαν θέματα 

«Ηθικής στη Σύγχρονη Κλινική Πράξη»

στα οποία δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά την Ηθική και Κοινωνική 
τους διάσταση και τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, καθώς και στην αύξηση της επιβίωσης εκατομμυρίων αρρώστων με 
καρδιαγγειακά προβλήματα. 

Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός 
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αρεοπαγίτης επί τιμή, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
«Μετεξέλιξη του Όρκου του Ιπποκράτη στην άσκηση της Ιατρικής σήμερα».

Στη διαχρονική εξέλιξη της σύγχρονης Ιατρικής η Βιοτεχνολογία δημιούργησε 
νέους, Ηθικούς κανόνες, ενώ οι νέες ανακαλύψεις της Ιατρικής έχουν επηρεάσει 
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βαθύτατα την ανθρώπινη κοινωνία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η επίδραση της υψηλής 
τεχνολογίας στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, η οποία κατά τον Rostan 

«μας έκανε Θεούς προτού αξιωθούμε να γίνουμε άνθρωποι».

Ακολούθησε η Τελετή Απονομής των Τιμητικών Διακρίσεων και η αναγόρευση σε 

ΚΗΡΥΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

του Καθηγητού Σπυρίδονος Μουλόπουλου για την ανακάλυψη και εφαρμογή της 
ενδαορτικής αντλίας, με τη χρήση της οποίας έχουν σωθεί διεθνώς πάνω από 4.000.000 
καρδιοπαθείς, και
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος για 
το έργο του στην ανακούφιση του πάσχοντος συνανθρώπου μας, αλλά και για την 
προσπάθεια που καταβάλει στη διάδοση των αρχών της Ηθικής και Δεοντολογίας.

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Μάιος 2011
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Η Μετεξέλιξη του Όρκου του Ιπποκράτη 
στην Άσκηση της Ιατρικής Σήμερα

Λέανδρος Ρακιτζής

Ευχαριστώ την Εταιρεία Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος για την τιμητική πρό-
σκληση να μιλήσω στην σημερινή εκδήλωση, αλλά κυρίως γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία 
να μελετήσω τον όρκο του Ιπποκράτη και τις ηθικές αρχές που απορρέουν απ’ αυτόν, 
για τα οποία εγνώριζα ελάχιστα. Τώρα όμως από την θέση του Γενικού Επιθεωρητή 
της Δημόσιας Διοίκησης, που εποπτεύει, αξιολογεί και συντονίζει τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς του Κράτους, μεταξύ των οποίων και του ΣΕΥΥΠ, που είναι το Σώμα που 
ελέγχει τον τομέα της Υγείας και από την ανάμειξή μου στην πειθαρχική διαδικασία σε 
βάρος όλων των απασχολουμένων με τον Τομέα της Υγείας μπορώ να έχω πληρέστερη 
εικόνα της σημερινής πρακτικής των ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού τουλάχιστον 
του δημόσιου τομέα, σε σχέση με τις ηθικές αρχές που απορρέουν από τον όρκο του 
Ιπποκράτη, όπως διαμορφώθηκαν με την πάροδο του χρόνου και μερικές από αυτές 
ενσωματώθηκαν σε ουσιαστικές νομικές διατάξεις και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Πιστεύω λοιπόν, ότι η ενασχόλησή μου αυτή ήταν η αιτία για την πρόσκληση να μι-
λήσω. Διάβασα μετά προσοχής τα πρακτικά του συνεδρίου που η αμφιτρύων εταιρεία 
διοργάνωσε στο Ζάππειο τον Φεβρουάριο 2010, που περιείχαν αξιόλογες εισηγήσεις, 
από τις οποίες άντλησα πάρα πολλά στοιχεία για τη σημερινή ομιλία. Νιώθω βαθειά 
υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές, που αναφέρονται στον 5ο τόμο των 
πρακτικών, με τίτλο «Ο όρκος του Ιπποκράτη», για την βοήθεια, που μου πρόσφεραν 
αλλά και την ευχαρίστηση που ένιωσα διαβάζοντας τις εμπεριστατωμένες και με βαθειά 
γνώση εισηγήσεις τους. 

Η ομιλία μου θα επικεντρωθεί όχι τόσο στις ηθικές αρχές, που απορρέουν από τον 
όρκο του Ιπποκράτη, που λίγο- πολύ είναι γνωστές, αλλά σε αντιπαραβολή προς αυτές, 
στις σημερινές πρακτικές ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος αλλά και όσων ασχο-
λούνται με θέματα υγείας, γιατί όλοι αποτελούν συνιστώσες του θέματος υγεία, που 
μόνο συνολικά πρέπει να εξετασθεί. Πιστεύω, ότι οι ηθικές αρχές που μας κληροδότησε 
ο Ιπποκράτης πρέπει να διέπουν την συμπεριφορά όλων εκείνων που ασχολούνται με την 
υγεία, όπως π.χ. γιατρούς κλασσικούς, εναλλακτικούς, πρακτικούς, επονομαζόμενους 
και εμπειρικούς, είχαμε στο παρελθόν τέτοιους γιατρούς, οι οποίοι όμως δεν πρέπει να 
συγχέονται με τους κομπογιαννίτες και τους τσαρλατάνους, ακόμη και φαρμακοποιούς, 
νοσηλευτές και όσους ασχολούνται με την διοίκηση της υγείας. Θεωρώ ως δεδομένο, 



174

η ηθιΚη Στη Συγχρονη ΚλινιΚη πραξη

ότι ο όρκος γράφτηκε από τον Ιπποκράτη, το δε άγαλμα τον απεικονίζει. Κάθε άλλη 
αμφισβήτηση την αφήνω στους ειδικά ασχολούμενους με το θέμα. Είναι ευχάριστο 
να βλέπεις σε πολλά ιατρεία αναρτημένο τον όρκο του Ιπποκράτη σε πάπυρο ή χαλκό 
και σε αρκετά αντίγραφο του αγάλματός του σε διάφορα μεγέθη, τα οποία είναι ένα 
πάρα πολύ ωραίο δώρο να προσφέρεται σε ξένους γιατρούς, αλλά αμφιβάλλω εάν η 
πλειονότητα, κυρίως των νέων γιατρών που τον εκθέτουν, μπορούν να κατανοήσουν 
τον όρκο στην αρχαϊκή διάλεκτο και κυρίως να ενστερνισθούν και ακολουθήσουν τις 
ηθικές αρχές του. Θέλω να πιστεύω ότι οι ηθικές αρχές που απορρέουν από τον όρκο 
του Ιπποκράτη εδέσμευαν και δεσμεύουν, ίσως σήμερα κάποιους λιγότερο, όλο το 
φάσμα των ασχολουμένων με οποιαδήποτε μορφή με την θεραπεία των ασθενών, γιατί 
ενσαρκώνει τις από αμνημονεύτων χρόνων άγραφες ηθικές αρχές, αξίες και κανόνες, 
που παραδίδοντο διά του παραδείγματος από τους παλαιότερους στους νεώτερους και 
καθοδηγούσαν την ιατρική πρακτική και ήταν ο λόγος που επιβίωσαν διαχρονικά, διότι 
μέχρι τώρα δεν υπήρξε άλλη εναλλακτική πρόταση.

Εξετάζοντας την σχέση ιατρού – ασθενούς βλέπουμε ότι αυτή είναι αμφίπλευρη, από 
τη μια η πλήρης εμπιστοσύνη του ασθενή προς τον γιατρό, που μερικές φορές τον θεωρεί 
θεό, από την άλλη η ειλικρινής φροντίδα του γιατρού για την θεραπεία του ασθενή και 
έτσι δημιουργείται εκατέρωθεν ένας συνδετικός κρίκος με την μορφή του ηθικού νόμου, 
που διατηρεί και καταξιώνει αυτή τη σχέση. Αυτό ήταν το συνήθως συμβαίνον μέχρι 
πρόσφατα, οπότε σταδιακά και ανεπαίσθητα άρχισαν να παρουσιάζονται παρεκκλίσεις 
από τον κανόνα, που ολοένα πληθαίνουν. Την τεκμηρίωση των παρεκκλίσεων αυτών 
αρύεται κανείς αφ’ ενός από επίσημα στοιχεία, όπως είναι οι πειθαρχικές αποφάσεις των 
κατά τόπους ιατρικών συλλόγων και των πειθαρχικών συμβουλίων του ΕΣΥ, που ακόμη 
και αν είναι απαλλακτικές για τον γιατρό, και συνήθως είναι για έλλειψη του υποκειμε-
νικού στοιχείου, τα δεκτά γενόμενα πραγματικά περιστατικά και η συλλογιστική τους 
επιβεβαιώνουν την έστω και μη τιμωρητέα παραβατική συμπεριφορά τους, τις ποινικές 
αποφάσεις και βουλεύματα των δικαστικών συμβουλίων και κυρίως τα πορίσματα και 
εκθέσεις ελέγχου ελεγκτικών οργάνων και κυρίως του ΣΕΥΥΠ, τα οποία αναφέρονται 
στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που 
είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, αφ’ ετέρου σε διάφορες πληροφορίες που δημοσιεύ-
ονται στα ΜΜΕ και γίνονται αντικείμενο συζητήσεων με αναφορά στους υπερμεγέθεις 
τραπεζικούς λογαριασμούς γιατρών και άλλων παραγόντων της υγείας, στις σχέσεις 
διαπλοκής μεταξύ γιατρών και εταιρειών φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών. Συνεπώς 
μολονότι τα φαινόμενα αυτά είναι πασίδηλα ερευνητέον κατά πόσον έχουν επηρεάσει 
την άσκηση της ιατρικής του σήμερα σε σχέση πάντοτε με τις ιπποκράτειες αρχές περί 
ηθικής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και ισχύουν γραπτώς ως κώδικας δεοντολογίας 
και άγραφα, ως εθιμικοί κανόνες που διέπουν το ιατρικό λειτούργημα.

Δεν παραθέτω αυτούσιο τον όρκο του Ιπποκράτη, γιατί είναι σ’ όλους γνωστός, αλλά 
τα αποσπάσματα που θα χρησιμοποιήσω θα είναι από την μετάφραση στα νέα ελληνικά 
του Δ. Λυπουρλή.

Ο όρκος αρχίζει με την επίκληση στους αρχαίους θεούς, σήμερα στους θεούς των 
εκάστοτε ομνυόντων και για τους αθέους σε απλή διαβεβαίωση επί της προσωπικής 
τιμής. Γίνεται όμως ρητή μνεία αυτού στο άρθρο 2 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
(ν.3418/2005). Ο όρκος του Ιπποκράτη που δίδεται σήμερα σε τελετουργικές διαδικασίες 
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δεν έχει την νομική δεσμευτικότητα με άλλους νομοθετημένους όρκους και συνεπώς η 
παραβίασή του αυτή καθ’ εαυτή μπορεί μεν να μην επιφέρει νομικές συνέπειες, αλλά 
είναι μια έντονη αυτοδέσμευση του ορκιζομένου για την τήρηση των υποσχέσεων, που 
περιέχονται στον όρκο. Σε μια αξιοκρατική κοινωνία η παραβίασή του μπορεί να επέφερε 
συνέπειες κοινωνικής απαξίας, που δυστυχώς στη χώρα μας είναι είδος εν ανεπαρκεία. 
Εξ’ άλλου ο όρκος του Ιπποκράτη σε μετάφραση στα νέα ελληνικά του Δ. Λυπουρλή, 
αν και είναι πολύ γνωστός, επιβάλλεται να τον επαναλάβω κατά το πρώτο άρθρο του: 
Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρόν και τον Ασκληπιό και στην Υγεία και την Πανάκεια 
και σ’ όλους τους θεούς και τις θεές και μάρτυρες τους βάζω, πως θα εκτελέσω τον 
όρκον μου αυτό και αυτό μου το συμβόλαιο όσο οι δυνάμεις μου και η κρίσις μου το επι-
τρέπουν. Οι σημερινοί τελειόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής δίνουν ενώπιον του Πρυτάνεως 
και του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής συγκεκριμένο όρκο, ο οποίος δεν ταυτίζεται ούτε 
αναφέρεται στον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά περιέχει πολλές από τις ηθικές επιταγές 
του. Άλλωστε ο όρκος του Ιπποκράτη με παραλλαγές και προσθήκες εδίδετο από τον 
Μεσαίωνα από αποφοίτους ιατρικών σχολών πανεπιστημίων της Ευρώπης και αργότερα 
των ΗΠΑ, πρακτική που συνεχίζεται με αυξητικές τάσεις, το δε 1846 ο όρκος θεσπίζεται 
από την Αμερικανική Ιατρική Ένωση και το 1948 υιοθετήθηκε με μικρές παραλλαγές με 
την Διακήρυξη του όρκου της Γενεύης από την Παγκόσμια Ιατρική Εταιρεία. Ο όρκος 
του Ιπποκράτη συντέλεσε να καθιερωθεί διά μέσου των αιώνων ένας κώδικας ιατρικής 
ηθικής και δεοντολογίας που χρησίμευσε ως οδηγός συμπεριφοράς των ιατρών προς 
τους ασθενείς, διδασκάλους τους και συναδέλφους ιατρούς, ο οποίος προσαρμόζετο 
ανάλογα με τις εποχές και τα νέα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, διατηρώντας όμως 
τις κατευθυντήριες αρχές και τις ηθικές αξίες του Ιπποκράτη. Οι αρχές αυτές προκύ-
πτουν κυρίως από τις εξής παραγράφους του Όρκου.

Α) Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα ’ναι, όσο από τη δύναμη τη δική μου εξαρτάται, 
μόνο για το καλό του αρρώστου και θα φυλάγομαι να μη δώσω συνταγή για το κακό ή 
για να βλάψω, Β) Και να μου ζητήσουν φάρμακο θανατηφόρο σε κανέναν δεν θα δώσω 
και ούτε θα βγει από μένα τέτοια συμβουλή, Γ) Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή 
μου και την τέχνη μου, Δ) Σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των αρρώ-
στων, θα μένω μακριά από κάθε αδικία θεληματική και από κάθε βλάβη ιδίως θα μένω 
μακριά από κάθε πράξη αφροδισιακή πάνω σε σώματα γυναικεία ή ανδρικά, ελευθέρων 
ή σκλάβων, Ε) Όσα ασκώντας το επάγγελμά μου θα δω ή θα ακούσω ας είναι πέρα 
από το επάγγελμά μου, στην αναστροφή με τους ανθρώπους- που δεν θα πρέπει ποτέ 
στους έξω να κοινολογώ, θα τα σκεπάζω με τη σιωπή μου, μυστικά θα τα θεωρώ, που 
κανείς δεν θα πρέπει γι’ αυτά να μιλά, ΣΤ) Όσο τον όρκο μου αυτόν θα τον κρατάω και 
δεν θα τον πατάω, άμποτε να χαίρομαι τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας πάντα καλό 
όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ο καθηγητής Κουτσουράδης συνοψίζει τις βασι-
κές κατευθυντήριες γραμμές που αναβλύζουν από τα αρχαία ιπποκρατικά κείμενα στις 
εξής: Α) προστασία της ανθρώπινης ζωής στην αρχή, το τέλος και κατά τη διάρκειά 
της, Β) Αποφυγή πρόκλησης βλαβών, Γ) Σεβασμό της προσωπικότητος, Δ) Προστασία 
της ιδιωτικής σφαίρας, Ε) Δημιουργία συνθηκών εμπιστοσύνης και ΣΤ) Διαφύλαξη των 
ιατρικών γνώσεων και δυνατοτήτων και αποφυγή καταχρήσεων.

Όπως δέχεται ο καθηγητής Claude Beraud, η υγεία αποτελεί υπέρτατο κοινωνικό αγαθό 
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και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Η πολιτεία, ως κράτος πρόνοιας, είναι υποχρεωμένη 
να προσφέρει σ’ όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας 
τουλάχιστον κατά το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας, 
είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό σε όλες τις χώρες το επίκεντρο είναι ο γιατρός. Συνεπώς το 
πρώτο ερώτημα που γεννάται ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ο γιατρός και ποιες ιδιότητες 
επιθυμούν οι ασθενείς από τον γιατρό. Ο ασθενής που συμβουλεύεται τον γιατρό έχει 
δύο διαφορετικές ανάγκες. Πρώτον την ανάγκη φροντίδας, καθώς αισθάνεται πάντα την 
ανάγκη να απελευθερωθεί από τον φόβο του και την ανάγκη της σωστής μεταχείρισης, 
δηλαδή ζητάει να αναγνωριστεί ως ένα άτομο που υποφέρει ώστε να ανακουφισθεί 
από τον πόνο του. Πρέπει λοιπόν ο ασθενής να είναι σωστά ενημερωμένος γιατί απαιτεί 
από τον γιατρό κατευθύνσεις πως μπορεί να αντιμετωπίσει την ασθένειά του και αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενή. Δεύτερον η 
θεραπευτική ανάγκη, που πρέπει να εξετασθεί τόσο από την πλευρά του γιατρού όσο 
και αυτή του ασθενή γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών 
θεραπευτικών αναγκών και αυτών που εκφράζονται ή ορίζονται από τους γιατρούς, με 
δεδομένο ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας εξαρτάται από την ιατρική επιστήμη 
και τους γιατρούς. Έχει διαπιστωθεί ότι το 50% τουλάχιστον των ατόμων, που συμβου-
λεύονται ένα γιατρό γενικής ιατρικής, έναν ειδικό ή πάνε στα επείγοντα περιστατικά δεν 
πάσχει από καμμιά νόσο. Υποφέρει από μια κατάσταση ασθένειας που ανάγεται στην 
επαγγελματική, οικονομική ή οικογενειακή κατάστασή του, αλλά τα συμπτώματα για 
τα οποία οι ασθενείς αυτοί παραπονούνται δεν χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Οι γιατροί 
όμως, για να ανταποκριθούν στα αιτήματα των ασθενών διατάσσουν πληθώρα αχρήστων 
εξετάσεων και παρέχουν φάρμακα, που στην καλύτερη περίπτωση δεν θεραπεύουν τον 
ασθενή. Έτσι όμως έχομε μια ανέλεγκτη αύξηση της ιατρικής και φαρμακευτικής δαπά-
νης, πολλές φορές επ’ ωφελεία των γιατρών και σε βάρος του συστήματος υγείας. Από 
την άλλη μεριά οι γιατροί πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των ασθενών και του πληθυσμού. Ικανότητα, κλίση, ηθική και λογική οργάνωση. 
Α) Η επιστημονική ικανότητα ανάγεται στις βάσεις της γνώσης και αποτελεί τον πυρήνα 
ενεργειών σε τεχνικό πλάνο. Ο γιατρός πρέπει να έχει την ικανότητα να αναλύει τις πλη-
ροφορίες, που παρέχονται από τις συναντήσεις με τους ασθενείς και από τις εξετάσεις 
για αποτελεσματικές θεραπείες , παράλληλα με ικανότητα αντίδρασης από τις γνώσεις 
που ανανεώνονται συνεχώς και τέλος την ικανότητα να φροντίσει να υπάρχει συνερ-
γασία ανάμεσα σ’ αυτόν και άλλους γιατρούς και ασθενείς. Β) Κλίση είναι η διάθεση 
να δράσομε για τον άλλο. Η επιθυμία της προσφοράς και της συνύπαρξης με αγάπη 
και συμπόνοια. Γ) Η ηθική διακρίνεται από τέσσερα χαρακτηριστικά, την επιστημονική, 
την κλινική, την οικονομική και την ιατρική. Η επιστημονική ηθική αφορά την διαφάνεια 
σε σχέση με την ενημέρωση του ασθενή, γιατί δεν πρέπει οι γιατροί να επιλέγουν εάν 
θα ενημερώσουν τον ασθενή, αλλά θα πρέπει να είναι δίπλα του για την απόφαση που 
θα ληφθεί από τον ίδιο υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής είναι σωστά ενημερωμένος 
και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Το σημαντικότερο στοιχείο της ηθικής πρέπει 
να είναι η συνείδηση και η αυστηρότητα στην περίθαλψη με την σωστή διαχείριση των 
πληροφοριών. Η σχέση γιατρού – ασθενούς πρέπει να είναι σχέση εμπιστοσύνης και 
να αποφεύγεται η δυσπιστία προς τον γιατρό σε θέματα, που έχουν συνάρτηση με την 
κλινική του εικόνα. Ως προς την οικονομική ηθική ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει ότι μια 
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εσφαλμένη, αναποτελεσματική και αδικαιολόγητη συνταγογράφηση έχει συνέπειες ως 
προς το κόστος και την πρόσβαση στην περίθαλψη, Δ) Για να επιτύχει ένα σύστημα 
υγείας απαιτείται μια λογική και συστηματική οργάνωση που δυστυχώς λείπει από τη 
χώρα μας. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην ελληνική πραγ-
ματικότητα και ιδιαίτερα για κάποιους γιατρούς, που λόγω ηλικίας ή για άλλους λόγους 
δεν έχουν προσαρμοσθεί στις νεώτερες εξελίξεις της επιστήμης και στην ηλεκτρονική 
εποχή. Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα, ότι δεν παρακολουθούν με την επιμέλεια που 
πρέπει την θεραπεία του ασθενή και όταν οι ασθενείς το καταλάβουν αναζητούν άλλους 
γιατρούς, άλλους τρόπους και άλλα μέσα θεραπείας. Επομένως ο γιατρός πρέπει να 
επιδεικνύει επιμέλεια στην οργάνωση της δουλειάς του, ώστε να βοηθιέται καθημερινά 
στο προσωπικό του ιατρικό έργο, διότι κοινή συνιστώσα για όλη την εργασία του είναι 
ο παράγων χρόνος και κυρίως πρέπει να τον αφιερώνει για να ακούει πραγματικά τον 
ασθενή. Επίσης ο γιατρός δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία και την γνώμη 
του αλάνθαστη, πρέπει να είναι ευέλικτος και να μην αγκυλώνεται σε διαγνώσεις και 
θεραπείες, να έχει αυτοκριτική διάθεση και δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην 
πείρα του σε βάρος της επιμελείας του. Ο γιατρός πρέπει να είναι υποστηρικτικός του 
ασθενή και όχι εκφοβιστικός, πράγμα σύνηθες στην ελληνική πραγματικότητα, που 
δυστυχώς αναπτύσσει μια σχέση γιατρού – ασθενή αφ’ υψηλού και δεν παρέχει στον 
ασθενή υποστήριξη της αρρώστιας του και της προσωπικότητάς του. Ο γιατρός πρέπει 
να είναι εχέμυθος και να τηρεί το ιατρικό απόρρητο, η παραβίαση του οποίου μπορεί 
να επιφέρει σ΄αυτόν πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες. Επίσης ο γιατρός πρέπει να 
έχει μια αξιοπρεπή οικονομική σχέση με τον ασθενή του, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια 
αντιστοιχία μεταξύ της οικονομικής αμοιβής του γιατρού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και όχι για άλλους εξωτερικούς συντελεστές διαμορφώσεως αυτής. Αντιθέτως υπάρχουν 
και κάποιες ιδιότητες, που δεν πρέπει να έχει ο γιατρός, όπως να μην είναι ενδοτικός 
στις υπερβολές των ασθενών και του περιβάλλοντος, διότι τότε δεν λύνει το πρόβλη-
μα αλλά αποτελεί μέρος του προβλήματος. Να μην ευτελίζει το έργο του γιατρού με 
απρεπείς εκλαϊκεύσεις, όπως με εμφανίσεις στα ΜΜΕ και ομιλίες επί παντός επιστητού. 
Είναι όμως γεγονός, ότι κάποιοι γιατροί έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για κάποιες τέτοιες 
συμπεριφορές. Τέλος ο γιατρός δεν πρέπει να παριστάνει τον θεό, που σαφώς είναι 
διάφορο απ’ αυτό που λένε οι ασθενείς στο γιατρό, μετά το θεό, εσείς! Υπάρχει και η 
άλλη άποψη, όπως προκύπτει από σχετικά ερωτηματολόγια και αναφέρονται από τον 
ιατρό κ. Γ. Ρουσσάκη. Τι ιδιότητες θέλουν οι ασθενείς από τον γιατρό? Εδώ υπάρχει 
ηλικιακή διάκριση των ασθενών. Οι νεώτεροι πληθυσμοί θεωρούν σαν πρώτιστη την 
ικανότητα του γιατρού να κάνει μια ορθή διάγνωση. Επίσης θεωρούν σημαντικό πράγ-
μα να ενημερώνεται ο γιατρός πάνω στις νεότερες εξελίξεις, να έχει ευαισθησία και 
ψυχική συμμετοχή στο πρόβλημα του ασθενούς. Οι μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 65 
ετών ζητούν πρωτίστως από τον γιατρό να τους αφιερώνει περισσότερο χρόνο. Επίσης 
οι ασθενείς απαιτούν
• Ο γιατρός να μη χρηματίζεται, αλλά δεν αντιδιαστέλλουν την αμοιβή του γιατρού, 

από το παράνομο φακελάκι που αφορά μόνον τους γιατρούς του ΕΣΥ. Η φοροδια-
φυγή των ιατρών σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα αποτελεί εθνικό σπορ, 
αλλά αυτό δεν μπορεί να εξετασθεί σήμερα ως εκτός θέματος. 

• Να μην εκμεταλλεύεται γενικά την υγεία και την θεραπεία του ασθενούς. Ένα 
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ποσοστό λιγότερο από 10% πιστεύει, ότι οι γιατροί εκμεταλλεύονται την αρρώ-
στια των ασθενών για οικονομικούς λόγους. Υπάρχουν όμως φήμες, ότι κάποιες 
επεμβάσεις γίνονται χωρίς επαρκή λόγο, που ενδεχομένως αληθεύουν γιατί έχομε 
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων από τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

• Να μην είναι μυστικοπαθής ο γιατρός και να μην δίνει την εντύπωση ότι κρύβει 
πράγματα

• Να είναι τακτικός στην εμφάνισή του, γεγονός είναι ότι κάποιοι νέοι γιατροί δεν 
φροντίζουν την εμφάνισή τους

• Να είναι εύκολα ανευρέσιμος. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι ασθενείς 
παραπονούνται, όταν δεν μπορούν να βρουν εύκολα τον γιατρό. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω έχομε μια γενική εικόνα περί ιατρικών πρακτικών του σή-

μερα, αλλά υπάρχουν και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την εφαρμογή 
των γνώσεων του γιατρού όπως:
• Η μη τήρηση των κανόνων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, που έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις ιατρικές πράξεις, που έτσι υφίστανται σημαντική άμβλυνση των 
ηθικών τους διαστάσεων.

• Ο καταναλωτισμός που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο τρόπο ζωής με την αυξανόμενη 
ατομική κατανάλωση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή την διενέργεια επαναλαμβα-
νόμενων εργαστηριακών εξετάσεων, που δημιουργεί την ψευδαίσθηση της αποτε-
λεσματικής κάλυψης των ιατρικών αναγκών. Υπάρχει μια αλόγιστη παραγωγή και 
χορήγηση φαρμάκων, που έχει αναχθεί σε καταναλωτική συνήθεια και η διάθεσή 
τους ακολουθεί τους νόμους της αγοράς και διαφήμισης με τεράστια οφέλη σ’ 
όλους εκείνους που συμμετέχουν στη διακίνησή τους.

• Η εμπορευματοποίηση είναι ο παράγων που βρίσκεται σε στενή σχέση με τον 
προηγούμενο, διότι οι αρχές του εμπορίου έχουν διεισδύσει στο σύστημα υγείας 
με αποτέλεσμα την μετατροπή της ιατρικής περίθαλψης σε εμπόρευμα που προ-
σφέρεται στην αγορά έναντι χρημάτων με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους 
των επιχειρηματιών υγείας.

• Τα ΜΜΕ μεγεθύνουν τη νοοτροπία του καταναλωτισμού και αποτελούν φορείς 
επιλεκτικής γνώσης.

• Τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας που επηρεάζουν την εφαρμογή της ιατρικής γνώσης 
και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Εξετάζοντας την άσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα του σήμερα δεν μπορούμε να 

περιορισθούμε στην εξέταση αυτής μόνον από την άποψη του γιατρού, αλλά θα πρέπει 
να εξετάσομε ολόκληρο το υγειονομικό σύστημα τόσο ως προς τον Δημόσιο , αλλά 
και ως προς τον Ιδιωτικό Τομέα, κυρίως από άποψη διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Και 
γεννάται το ερώτημα : γιατί ο τομέας της υγείας είναι τόσο επιρρεπής στη διαφθορά?

Το πώς και που θα εμφανισθεί η διαφθορά στον τομέα της υγείας εξαρτάται εν μέρει 
από το σύστημα χρηματοδότησης της υγείας. Όταν οι δαπάνες του υγειονομικού τομέα 
αντλούνται από το φορολογικό σύστημα ελλοχεύουν μεγάλης κλίμακας εκτροπές των 
δημόσιων κεφαλαίων σε υψηλό επίπεδο, καθόσον υπάρχει αυξημένος κίνδυνος άτυ-
πων ή παράνομων πληρωμών, διαφθορά στις διαδικασίες προμηθειών, καταχρήσεις 
που υπονομεύουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Όταν οι δαπάνες αντλούνται από την 
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κοινωνική ασφάλεια ή την ιδιωτική ασφάλεια, οι πλέον συχνές καταχρήσεις περιλαμ-
βάνουν την υπερβολική ιατρική περίθαλψη, την επιμήκυνση της νοσηλείας, την απάτη 
στις τιμολογήσεις και την παρέκκλιση των κεφαλαίων. Όταν οι δαπάνες αντλούνται από 
ίδιες πληρωμές ελλοχεύει ο κίνδυνος, λόγω και του αδύναμου ρυθμιστικού πλαισίου, 
της υπερχρέωσης των ιατρικών υπηρεσιών, ενώ δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όλες 
οι υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι σημαντικές και χρήσιμες για εκείνους 
που τις αγοράζουν.

Ένα μεγάλο μέρος επίσης της διαφθοράς στην υγεία είναι η αντανάκλαση των γενι-
κότερων προβλημάτων της διοίκησης και της λογοδοσίας του δημοσίου τομέα και τέλος 
είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του υγειονομικού τομέα αυτά που ενθαρρύνουν τη 
διαφθορά και καθιστούν τα συστήματα υγείας τόσο επιρρεπή σ’ αυτή, όπως:
1. Η ανελαστική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας,
2. ο υψηλός βαθμός δυσαναλογίας των πληροφοριών. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν 

περισσότερη πληροφόρηση απ’ ότι οι ασθενείς, οι φαρμακευτικές εταιρείες γνωρίζουν 
περισσότερα από τους καταναλωτές, τους δημοσίους υπαλλήλους, κ.ο.κ.

3. ο υψηλός βαθμός διακριτικότητας που έχουν οι προμηθευτές στην επιλογή των 
προσφερομένων υπηρεσιών, τοποθετεί τους ασθενείς σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη 
θέση. Στις περισσότερες χώρες οι επαγγελματίες υγείας απολαμβάνουν τον ρόλο 
των εμπιστευμένων «θεραπευτών», των υπεράνω υποψίας. Στους προμηθευτές 
όμως υγειονομικών υπηρεσιών υπεισέρχονται συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν την κρίση τους.

4. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων υγείας, καθόσον υπάρχει μεγάλος αριθμός 
εμπλεκομένων μερών, υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των προμηθευτών υγείας, 
των παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών υγείας και εκείνων που παράγουν δημόσια 
πολιτική.

5. Τα συστήματα με την άμεση δημόσια παροχή υπηρεσιών υγείας είναι επιρρεπή σε 
χαμηλή παραγωγικότητα, ιδιαίτερα όταν προστατεύονται από τον ανταγωνισμός ή 
την εξωτερική λογοδοσία.

6. Οι υπηρεσίες υγείας είναι ιδιαίτερα αποκεντρωμένες και εξατομικευμένες με απο-
τέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η τυποποίηση και ο έλεγχος γενικά της παροχής 
υπηρεσιών και των προμηθειών ειδικότερα.

7. Η περιορισμένη τέλος ρυθμιστική ικανότητα σε πολλές περιπτώσεις μεγεθύνει το 
πρόβλημα.
Γενικώς ο πάροχος των υπηρεσιών υγείας εκμεταλλεύεται την δεσπόζουσα θέση 

του έναντι του ασθενούς. Ειδικότερα οι περιοχές υψηλού κινδύνου διαφθοράς στην 
υγεία εντοπίζονται κυρίως:
1. Στην παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών(δωροδοκία των επαγγελματιών υγείας)
2. στις διαδικασίες προμηθειών
3. στη διανομή των φαρμάκων και των προμηθειών (προμήθεια φαρμάκων και ιατρικού 

εξοπλισμού, διανομή και αποθήκευση των φαρμάκων)
4. στη διαχείριση των πληροφοριών σε σχέση με τις δοκιμές των φαρμάκων
5. στη διανομή των πόρων, σύστημα χρηματοδότησης (συντάξεις προϋπολογισμών)
6. στην τιμολόγηση υπηρεσιών, υπερτιμολόγηση των ασφαλειών
7. στις διαδικασίες ρύθμισης των συστημάτων και διαχείρισης του ανθρώπινου δυνα-

μικού.
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Στον τομέα της υγείας έχουν αναπτυχθεί στρεβλώσεις και περιοχές γκρίζας οικο-
νομίας, που πρέπει να ελεγχθούν και να καταπολεμηθούν αμείλικτα. Από πρόσφατα 
στοιχεία έρευνας που δημοσιεύτηκε 440.000 ελληνικές οικογένειες πλήρωσαν «φόρο» 
διαφθοράς κατά το 2007 σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων 
κυριαρχούν τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιπές υπηρεσίες υγείας, μηδέ 
εξαιρουμένων και των ιδιωτικών. Το γνωστό «φακελάκι» στα νοσοκομεία ενθαρρύνεται 
εκτός των άλλων, από το γεγονός ότι οι απολαβές των νοσοκομειακών γιατρών είναι 
χαμηλές σε σχέση με τις σπουδές τους. Το αποτέλεσμα είναι είτε να» συμπληρώνουν» 
με φακελάκι το εισόδημά τους είτε να προσφέρουν κακές ιατρικές υπηρεσίες, είτε και 
τα δυο μαζί.

Ένας άλλος προβληματικός τομέας είναι η διαχείριση των προμηθειών του υγειονο-
μικού υλικού από τα νοσοκομεία. Το πρόβλημα φαίνεται δυσεπίλυτο, διότι οποιαδήποτε 
παρέμβαση μπορεί να σταματήσει τη ροή της προμήθειας του υγειονομικού υλικού, 
αλλά ένας λεπτομερώς διασταυρούμενος έλεγχος μεταξύ των προμηθειών, φαρμα-
κευτικών εταιρειών και των παροχών τους προς τους ιατρούς, μπορεί να αποκαλύψει 
ενδιαφέρουσες υπόγειες διαδρομές με κατευθυνόμενη συνταγογραφία με γνώμονα την 
μεγαλύτερη προμήθεια για τους γιατρούς και όχι μόνον.

Σημαντική οικονομική αιμορραγία προκαλούν επίσης οι υπερτιμολογήσεις των χρη-
σιμοποιούμενων ιατρικών μοσχευμάτων, μηχανημάτων κ.λπ., τα οποία πληρώνονται 
σήμερα σε τιμές πολλαπλάσιες από τις τιμές της αγοράς, πρακτική, η οποία ελπίζουμε 
ότι θα περιορισθεί με τα νέα συστήματα προμηθειών και κυρίως με τον συνεχή έλεγχο. 
Έχει κατ’ επανάληψη διαπιστωθεί ότι γίνεται κατασπατάληση φαρμάκων και υλικών 
στη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και ότι πολύτιμα μηχανήματα δεν 
έχουν τεθεί σε χρήση επί σειρά ετών. Θα πρέπει λοιπόν οι δυσλειτουργίες αυτές να 
αρθούν άμεσα.

Από την άλλη μεριά τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να αποκτήσουν ευθύνη και ικανό-
τητα, που σήμερα δεν έχουν. Ικανότητα να δημιουργούν έσοδα και ευθύνη να διαχειρί-
ζονται τους πόρους τους, να κοστολογούν ορθολογικά τις υπηρεσίες που προσφέρουν, 
να αξιοποιούν τις επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το κράτος, είτε με την 
μορφή επέκτασής τους, είτε με τον εκσυγχρονισμό της βιοϊατρικής τεχνολογίας, και όχι 
να επαιτούν απλώς από το κράτος να καλύψει τις «μαύρες τρύπες» τους.

Τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά και μεταξύ τους και με αυτά 
του ιδιωτικού τομέα και να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς 
επαρκώς ρυθμισμένης για την ισόρροπη ανάπτυξη του δημοσίου και του ιδιωτικού 
υγειονομικού τομέα. 

Αυτός ο ήπιος ανταγωνισμός στο χώρο της δημόσιας υγείας μπορεί να προσφέ-
ρει καλύτερες υπηρεσίες υγείας με χαμηλότερο κόστος για τον φορολογούμενο. Η 
ορθολογιστική λειτουργία των νοσοκομείων προϋποθέτει την ύπαρξη και εύρωστων 
ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία με την σειρά τους οφείλουν να γνωρίζουν επακριβώς 
και να ελέγχουν λεπτομερώς τις δαπάνες που καταβάλλουν.

To θέμα της υγείας αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβλημα με πάρα πολλές παραμέτρους 
στο οποίο ο γιατρός παίζει τον κυριότερο ρόλο δηλαδή είναι ιατροκεντρικό με συνέπεια 
η επίλυσή του μόνον μέσω του γιατρού μπορεί να επιτευχθεί. Σήμερα, που βρισκόμαστε 
σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι λόγω της σοβούσης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και 
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της αποτυχίας όλων των μέχρι τώρα προσπαθειών για την βελτίωση του συστήματος 
υγείας, πρέπει να ξεπεράσομε τις μη αποτελεσματικές και πολυδάπανες πρακτικές του 
παρελθόντος και να αναδιοργανώσουμε το όλο σύστημα υγείας πιο αποτελεσματικά 
και οικονομικά με βάση τον κανόνα κόστος – όφελος, με παράλληλη διατήρηση των 
καλών πρακτικών και την αξιοποίηση του πεπειραμένου ιατρικού προσωπικού, που έχει 
γαλουχηθεί με τις ηθικές αρχές του Ιπποκράτη. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω την 
σημαντική προσφορά των αφανών συνοικιακών και επαρχιακών γιατρών, που επί σειρά 
ετών υπηρετούν επιτυχώς την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που αφορά τον ρόλο των γιατρών στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι, είναι η ανάμειξή τους στην πολιτική γενικώς, που αποτελεί πεδίο αμφισβητήσεων 
και ενδεχομένως αποξενώνει τον γιατρό από την επιστήμη του και ίσως δεν συμβιβά-
ζεται με την ιπποκράτειο ηθική και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Το ενδιαφέρον 
αυτό θέμα δεν είναι του παρόντος και πρέπει να εξετασθεί ξεχωριστά. Αλλά πρέπει να 
τονισθεί ότι, στο παρελθόν η ιατρική ανέδειξε σπουδαίους πολιτικούς, που προσέφεραν 
μεγάλες υπηρεσίες στη χώρα, όπως τον Καποδίστρια, τον Κωλέττη, τον Μαυροκορδάτο 
και δασκάλους του γένους όπως τον Κοραή.

Με το δεύτερο άρθρο του όρκου του: «θα τιμώ εκείνον, που την τέχνη αυτή μου δίδαξε 
όσο και τους γονείς μου, στο βιός μου θα τον κάνω κοινωνό και όταν βρεθεί σε ανάγκη 
από τα δικά μου θα του δίνω. Τους γιούς του θα τους λογαριάζω αδελφούς μου και την 
τέχνη αυτή θα τους διδάξω- αν θέλουν να την μάθουν χωρίς μισθό και δίχως έγγραφο 
συμβόλαιο. Στις οδηγίες τις γραπτές ή τις προφορικές διδασκαλίες και στις υπόλοιπες 
κάθε λογής καθοδηγήσεις δικαίωμα να έχουν θα αφήνω μόνο τους δικούς μου γιούς, 
τους γιούς του διδασκάλου μου και μαθητές με συμβόλαιο και όρκο- κατά το ήθος των 
γιατρών- θα έχουν δεθεί μαζί μου, άλλον δε κανένα», ο Ιπποκράτης έθεσε τις βάσεις της 
ιατρικής εκπαίδευσης και δεν εισήγαγε τον νεποτισμό για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, 
αν και με την επίκληση του άρθρου αυτού δικαιολογούν μερικοί των παρ’ αξίαν προώ-
θησή τους σε θέσεις ΔΕΠ. Ο καθηγητής Χ. Μουτσόπουλος με άρθρο του στο ΒΗΜΑ 
της 14.1.2007 και τίτλο: «Νεποτισμός, τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου» 
αναλύει επαρκώς το θέμα. Γεγονός όμως είναι ότι πολλοί γόνοι καθηγητών και λόγω 
της εξαιρετικής μόρφωσης που έλαβαν σταδιοδρόμησαν επάξια σε πανεπιστήμια. Το 
πρόβλημα της ιατρικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης είναι πολύ σοβαρό και με μη 
αναστρέψιμες συνέπειες, ώστε να αφεθεί στην τύχη του, όπως συμβαίνει σήμερα, που 
κανένας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις δεν τολμά 
να προχωρήσει σε ριζικές, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην ανωτάτη εκπαίδευση. Η 
συνηθισμένη δικαιολογία είναι ότι αυτό αποτελεί ευθύνη των πολιτικών. Φυσικά και οι 
πολιτικοί έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης με τις πράξεις, παραλείψεις ή αδράνειές τους, 
αλλά την μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, που δεν εισηγούνται 
ρυθμίσεις ή δεν αντιδρούν στα κακώς κείμενα ενώ κάποιοι προκαλούν τις παραπάνω 
δράσεις των πολιτικών με αποτέλεσμα να παράγομε γιατρούς παρά αξίαν. Στα πλαί-
σια όμως του θεσμικού τους πλαισίου, πρέπει οι ιατρικές σχολές, αφού αποβάλουν 
τις φοβίες του φοιτητικού συνδικαλισμού, να καταρτίσουν αξιόπιστα προγράμματα 
σπουδών και με επιμελημένη διδασκαλία και αυστηρότητα στις εξετάσεις να παράγουν 
πραγματικούς γιατρούς και όχι πτυχία ιατρικής, όπως εύστοχα παρατηρεί ο καθηγητής 
Χ. Μουτσόπουλος.
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Συνοψίζοντας τονίζω, ότι οι ηθικές αρχές, που πηγάζουν από τον όρκο του Ιπποκράτη 
διαχρονικά καθοδήγησαν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος μετεξελισσόμενες 
σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης και τις κοινωνικές συνθήκες 
είτε με τη μορφή κωδίκων δεοντολογίας είτε ως ηθική παρακαταθήκη και παραδόσεις 
του ιατρικού συστήματος και αποτελούν ένα ουκ άνευ παράγοντα άσκησης του ιατρικού 
επαγγέλματος παγκοσμίως.
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Iστορική Διαδρομή των Εξελίξεων  
στην Καρδιολογία

Δημήτριος Α. Σιδερής

Η ΠΡΟϊΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η εξέλιξη γίνεται συνήθως σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Υπάρχουν, ωστόσο, άλματα, σταθμοί, 
σ΄ αυτή την εξέλιξη. Και αυτά τα άλματα προσπαθεί να επισημάνει όποιος καταπιάνεται 
με την ιστορική διαδρομή. Μόνο που δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσουμε τα βήματα 
από τα άλματα που γίνονται κατά αραιά διαστήματα.

Η αρχαιότητα, πέρα από την Ιπποκρατική κυρίως αντίληψη, ελάχιστα έχει να προ-
σφέρει στην καρδιολογία. Τότε όμως τέθηκαν οι βάσεις για την ορολογία. Σ΄ εκείνους 
τους μακρινούς παππούδες μας οφείλομε διεθνείς όρους όπως «καρδία», «αρτηρία», 
«αρρυθμία» κ.ά.

Η πρώτη πλήρης περιγραφή της συστηματικής κυκλοφορίας και των ιδιοτήτων του 
αίματος που αντλείται από την καρδιά έγινε από τον William Harvey1 (1578 – 1657). 
Κένωσε μια φλέβα στον πήχη του και την κράτησε κενή πιέζοντάς την στα δύο άκρα 
της. Παρατήρησε τότε πως αν ελευθέρωνε την πίεση κεντρικά, η φλέβα δεν γέμιζε, ενώ 
πληρωνόταν, αν την ελευθέρωνε περιφερικά, μολονότι τη διατηρούσε αποφραγμένη κε-
ντρικά. Έδειξε έτσι ότι το αίμα στις φλέβες έρρεε από την περιφέρεια προς την καρδιά. 

Επόμενος σημαντικός σταθμός στην καρδιολογία υπήρξε, νομίζω, η παρατήρηση 
του William Withering το 17852 ότι από ένα μίγμα βοτάνων που ήταν αποτελεσματικό 
στην αντιμετώπιση των οιδημάτων το δραστικό συστατικό ήταν η δακτυλίτιδα. Θεώρησε 
ότι ήταν ένα διουρητικό και αναγνώρισε την τοξικότητά της. Όταν πια, πολύ αργότερα, 
είχαν μελετηθεί οι ιδιότητές της, είχαν καθιερωθεί και οι ενδείξεις της: ανώμαλοι κολπι-
κοί ρυθμοί και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια («είτε φλεβική είτε συστηματική, με 
υψηλή ή χαμηλή πίεση, με ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία, με νόσο της μιτροειδούς ή της 
αορτικής βαλβίδας ή χωρίς βαλβιδοπάθεια3»). Για πολλά χρόνια, η γνώση της χρήσης 
της δακτυλίτιδας ήταν όλη κι όλη η επιστήμη της κλινικής καρδιολογίας. 

Η κινιδίνη, ένα στερεοϊσομερές της κινίνης, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1848 
και πήρε το όνομά της από τον Pasteur το 1853. Ο Van Heymingen περιέγραψε τις 
αντιαρρυθμικές της ιδιότητες4. Έτσι, πριν γνωρίσουμε καλά καλά τις αιτίες και την πα-
θοφυσιολογία της καρδιάς, είχαμε ήδη δύο δραστικά φάρμακα για κύρια καρδιολογικά 
σύνδρομα. 

Ακολούθησε μια περίοδος στασιμότητας. Ο πρώτος πειραματικός καρδιακός καθε-
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τηριασμός αποδίδεται στον Claude Bernard (1813-1878). Ο πρώτος όμως καρδιακός 
καθετηριασμός σε άνθρωπο έγινε το 1930, όταν ο Werner Forssmann5, ουρολόγος, 
εισήγαγε ένα καθετήρα στη φλέβα του δικού του πήχη και τoν καθοδήγησε ως το δεξιό 
κόλπο του. Έτρεξε τότε στο ακτινολογικό τμήμα και κατέγραψε τον καθετήρα στην 
καρδιά του. Πραγματικά ηρωικό επίτευγμα. Πήρε γι΄ αυτό το βραβείο Nobel Φυσιολογί-
ας ή Ιατρικής. Η διοίκηση όμως του νοσοκομείου του τον απάλλαξε από τα καθήκοντά 
του, λόγω των ανορθόδοξων μεθόδων του. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιμετώπιζε σήμερα 
η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ή ο Ιατρικός Σύλλογος έναν ουρολόγο που θα έκανε 
καρδιακό καθετηριασμό. Ο André Frédéric Cournand καθιέρωσε τελικά τις τεχνικές για 
τον αριστερό και το δεξιό καρδιακό καθετηριασμό και μοιράστηκε με τον Forssmann 
και τον Dickinson Richards το βραβείο Nobel6. Οπωσδήποτε ο καθετηριασμός άνοιξε 
το δρόμο της επιστημονικής κλινικής καρδιολογίας, καθώς έγινε δυνατό να εξετασθούν 
στο ζώντα οι παθοφυσιολογικές και παθολοαγοανατομικές ιδιότητες της κυκλοφορίας. 
Ο καρδιακός καθετηριασμός ξεκίνησε ουσιαστικά την επιστημονική περίοδο της καρδι-
ολογίας. Συνέπεσε με την επιστημονική έκρηξη της τεχνολογίας, που επηρέασε και την 
εξέλιξη της καρδιολογίας σε πλείστους τομείς. Θα αναφερθώ στα επόμενα σε κάποια 
επιλεκτικά κεφάλαια.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗξΙΑ

Η δακτυλίτιδα κυριάρχησε στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας για πάρα 
πολλά χρόνια. Προστέθηκαν βαθμιαία νέα φάρμακα με θετική ινότροπη δράση, όπως 
οι κατεχολαμίνες, αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης, ευαισθητοποιητές των ιόντων 
ασβεστίου κλπ), αλλά και με αρνητική ινότροπη δράση, όπως κυρίως οι β-αποκλειστές. 
Επιπλέον τα διουρητικά, τα αγγειοδιασταλτικά, οι αποκλειστές ΜΕΑ κ.α. Η αντιμετώπιση 
της καρδιακής ανεπάρκειας και της καταπληξίας, ωστόσο, άλλαξε, όταν συνειδητοποιή-
θηκε ότι η καρδιά είναι βασικά μια μηχανική αντλία. Σημαντικός σταθμός σ΄ αυτή την ιδέα 
ήταν η επινόηση της ενδαορτικής αντλίας7,8, που εξακολουθεί να σώζει ζωές μισό αιώνα 
μετά την ανακάλυψή της. Ακολούθησαν άλλες βελτιώσεις, με μηχανική υποβοήθηση της 
καρδιάς, αντικατάστασή της συνολικά ή μερικά με κάποια αντλία και, στη συνέχεια, η 
μεταμόσχευση της καρδιάς το 19689. Θα επανέλθω σ΄ αυτό το θέμα.

Η μηχανική λειτουργία της καρδιάς συνδέεται με την ηλεκτρική λειτουργία της. Το 
1983 δείχθηκε πειραματικά ότι η ταυτόχρονη βηματοδότηση των δύο κοιλιών πετύχαινε 
συγχρονισμό της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της μηχανικής 
απόδοσης της καρδιάς10. Αυτή η ιδέα κατέληξε στη θεραπεία συγχρονισμού που έχει 
καθιερωθεί πια σήμερα με εμφυτεύσιμο βηματοδότη για την αγωγή της ανθεκτικής 
καρδιακής ανεπάρκειας11. 

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Η ακανόνιστη λειτουργία της καρδιάς μπορεί να είναι απλά μια μικροενόχληση, αλλά 
και η άμεση αιτία της πιο δραματικής εξέλιξης που υπάρχει στην ιατρική, του αιφνίδιου 
θανάτου. Για πολλά χρόνια οι μόνες δυνατές παρεμβάσεις ήταν οι φαρμακευτικές, η 
δακτυλίτιδα και η κινιδίνη. Τις τελευταίες δεκαετίες σωρεύθηκαν μεγάλος αριθμός αντι-



185

IΣτοριΚη διαδρομη των εξελιξεων Στην Καρδιολογια

αρρυθμικών φαρμάκων, με κορυφαίο σταθμό την τυχαία ανακάλυψη ότι η αμιωδαρόνη, 
που χρησιμοποιούνταν για τη στεφανιαία νόσο, ήταν το ισχυρότερο αντιαρρυθμικό, αλλά 
με σοβαρές, κυρίως εξωκαρδιακές, ανεπιθύμητες ενέργειες. Ώσπου το 1989 έγινε η 
ανατροπή των ιδεών που επικρατούσαν ως τότε με τη μελέτη CAST12. Οι μετεμφραγμα-
τικοί άρρωστοι με κοιλιακές αρρυθμίες κινδύνευαν να πεθάνουν πιο πολύ από εκείνους 
χωρίς αρρυθμίες. Η καταπολέμηση των αρρυθμιών όμως με αντιαρρυθμικά μείωσε τις 
αρρυθμίες, αλλά, παραδόξως, αύξησε, αντί να μειώσει τη θνησιμότητα. 

Ο ενθουσιασμός των ιατρών και των φαρμακευτικών βιομηχανιών στα αντιαρρυθμικά 
φάρμακα κόπασε και άρχισε να εστιάζεται στην ηλεκτρική αντιμετώπισή της. Ήδη από 
το 1899 ήταν γνωστό ότι μικρά ηλεκτρικά ερεθίσματα μπορούσαν να προκαλέσουν 
κοιλιακή μαρμαρυγή σε σκύλους και ότι ισχυρότερες ηλεκτρικές εκφορτίσεις μπορού-
σαν να αναστρέψουν τη μαρμαρυγή13. Το 1947 ο Claude Beck εφάρμοσε επιτυχώς τον 
πρώτο ηλεκτρικό απινιδισμό σε ένα 14χρονο αγόρι που έπαθε κοιλιακή μαρμαρυγή στη 
διάρκεια της εγχείρησής του για συγγενή καρδιοπάθεια14. Στους σκεπτικιστές απάντησε 
χαρακτηριστικά: «Καρδιά πολύ καλή για να πεθάνει». Οι απινιδιστές με εναλλασσόμενο 
ρεύμα εξελίχθηκαν έτσι που έγινε δυνατό να εφαρμoσθούν με κλειστό θώρακα. Πρω-
τεργάτες ήταν οι Eskin και Klimov15 στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Ακολούθησαν 
σύντομα ο P. Zoll17 και ο Bernard Lown16, που χρησιμοποίησε την εκφόρτιση πυκνωτή, 
για τον ίδιο σκοπό. Ακολούθησαν βαθμιαία σημαντικές βελτιώσεις των απινιδιστών, μια 
από τις οποίες ήταν ο συγχρονισμένος απινιδιστής που μπορούσε να δίνει εκκενώσεις 
αποφεύγοντας την τρωτή περίοδο των κοιλιών. Έτσι έγινε δυνατό να ανατάσσονται οι 
υπερκοιλιακές αρρυθμίες, όπως η κολπική μαρμαρυγή, χωρίς να διακυβεύεται η λει-
τουργία των κοιλιών18,19. Καθώς η επάρκεια και το μέγεθος των απινιδιστών βελτιώνο-
νταν, το επόμενο άλμα, το 1980, αφορούσε στην εμφύτευση των απινιδιστών μέσα στο 
σώμα (Michel Mirowski20). Ο εμφυτεύσιμος καρδιανατάκτης-απινιδιστής παρακολουθεί 
την καρδιακή λειτουργία και, μόλις εμφανισθεί κοιλιακή μαρμαρυγή ή ταχυκαρδία, 
επεμβαίνει αυτόματα και ανατάσσει το ρυθμό σε φλεβοκομβικό. Η ιδέα έγινε αρχικά 
αποδεκτή με μεγάλο σκεπτικισμό, από σημαίνουσες προσωπικότητες όπως ο Bernard 
Lown, που έγραφε το 1972 ότι «Ο σπάνιος ασθενής που έχει συχνά επεισόδια κοιλιακής 
μαρμαρυγής αντιμετωπίζεται καλύτερα σε μια στεφανιαία μονάδα και εξυπηρετείται 
καλύτερα με ένα δραστικό αντιαρρυθμικό πρόγραμμα ή χειρουργική διόρθωση της 
ανεπαρκούς στεφανιαίας αιμάτωσης ή κοιλιακής δυσλειτουργίας. Στην πραγματικότητα, 
το σύστημα του εμφυτεύσιμου απινιδιστή είναι μια ατελής λύση, ενώ αναζητείται μια 
εύλογη και πρακτική εφαρμογή». 

Οι θεραπευτικές εξελίξεις απαιτούσαν την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων. 
Μια απ΄ αυτές ήταν η 24ωρη συνεχής εγγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter)21 
και η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Στις θεραπευτικές μεθόδους που ακολούθησαν την 
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ανήκουν η ηλεκτρική κατάλυση, αλλά και η απομόνωση 
περιοχών του μυοκαρδίου, έτσι που κάθε περιοχή να είναι τόσο μικρή που να μην επι-
τρέπει να αυτοσυντηρείται μια αρρυθμία όπως η μαρμαρυγή22.

Ο κίνδυνος ανακοπής μπορεί να αφορά τόσο σε ταχυαρρυθμίες όσο και βραδυαρρυθ-
μίες. Οι τελευταίες έγινε δυνατό να αντιμετωπισθούν πολύ επιτυχώς με τους τεχνητούς 
βηματοδότες. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν γνωστό ότι ηλεκτρικά ερεθίσματα 
μπορούσαν να προκαλούν κοιλιακή συστολή σε περιπτώσεις ασυστολίας. Ακολούθησαν 
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βελτιώσεις της ιδέας, ώσπου από το 1930 ως το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου 
υπήρξε μια σιγή, καθώς το κοινό αντιλαμβανόταν την ανθρώπινη αυτή δραστηριότητα 
ως παρέμβαση στη φύση με «ανάσταση του νεκρού». Ήδη το 1926 κάποιος ανώνυμος 
γιατρός χρησιμοποίησε ρυθμικά ηλεκτρικά ερεθίσματα για να αναζωογονήσει την καρ-
διά ενός νεογνού που είχε πάθει ανακοπή. Πέτυχε, αλλά απέφυγε να ανακοινώσει την 
προσπάθειά του. Τα αρχεία της προσπάθειάς του κατατέθηκαν στο δικηγόρο του που 
τα κατέστρεψε μετά το θάνατό του σε ηλικία 90 ετών. Μαθεύτηκε, ωστόσο ότι λεγόταν 
Mark C. Lidwill23. Επίσης ο αμερικανός φυσιολόγος Hyman (1932), που πρώτος ονόμασε 
τη συσκευή του «τεχνητό βηματοδότη» δεν δημοσίευσε τα δεδομένα του για τη χρήση 
του σε ανθρώπους λόγω της εχθρικής δημοσιότητας, τόσο μεταξύ των συναδέλφων του 
ιατρών όσο και των εφημερίδων24. Στο μεταξύ αναπτύχθηκαν οι τεχνικές καρδιοπνευμο-
νικής αναζωογόνησης με συμπιέσεις του θώρακα που παρέτεινε το χρόνο ως τον τελικό 
θάνατο του εγκεφάλου από 3-4 λεπτά περίπου σε ως 30 λεπτά περίπου25. Καθώς μπορεί 
να εφαρμοσθεί από οποιονδήποτε, με ελάχιστη άσκηση, έσωσε πολύν κόσμο από το 
θάνατο, παρά τους δεοντολογικούς ενδοιασμούς των συντηρητικών που αντιδρούσαν25. 

Παρά τις αντιξοότητες, οι βελτιώσεις συνεχίσθηκαν από πολλούς ερευνητές, ιδιαίτερα 
όταν τα τρανζίστορ επέτρεψαν να κατασκευασθούν μικροί, εμφυτεύσιμοι βηματοδότες. 
Οι Rune Elmqvist και ο χειρουργός Åke Senning, εμφύτευσαν τον πρώτο βηματοδότη 
το 1958, αλλά η συσκευή τους έπαψε να λειτουργεί μέσα σε 3 ώρες26. Ο πρώτος ασθε-
νής στον οποίον εμφύτευσαν βηματοδότη, ο Arne Larsson, άλλαξε 22 διαφορετικούς 
βηματοδότες στη ζωή του, για να πεθάνει το 2001, σε ηλικία 86 ετών, μετά το θάνατο 
τόσο του επινοητή της συσκευής του όσο και του χειρουργού που του τον εμφύτευσε27. 
Η ανακάλυψη των τρανζίστορ, των μπαταριών με λίθιο και οι μεγάλες δυνατότητες προ-
γραμματισμού για κάθε διαφορετική περίπτωση αρρυθμιών άνοιξαν το δρόμο για τη 
σημερινή ευρεία χρήση των βηματοδοτών. Οι ηλεκτρικοί κίνδυνοι από την χρησιμοποίηση 
των ηλεκτρικών θεραπειών για τις αρρυθμίες επισημάνθηκαν νωρίς (Moulopoulos και 
συν)28 και έκτοτε αντιμετωπίσθηκαν με τη νεώτερη τεχνολογία.

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου για πολλά χρόνια δεν υπήρχε καμιά ουσιαστική 
αγωγή, εκτός από την ανάπαυση, που κανένας δεν ήξερε πόσο έπρεπε να διαρκέσει. Η 
νοσοκομειακή θνητότητα ήταν στην τάξη του 30% πριν από μισό αιώνα. Η ανακάλυψη 
των απινιδιστών και βηματοδοτών έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπισθεί ο αιφνίδιος 
θάνατος, αν η αγωγή εφαρμοζόταν μέσα σε 3-4 λεπτά από την εισβολή της ανακοπής. 
Καθώς δεν ήταν δυνατό να υπάρχουν παρών γιατρός και εξοπλισμός μέσα σ΄ αυτά τα 
πολύ στενά χρονικά περιθώρια, η δυνατότητα αυτή φαινόταν δώρο άδωρο. Το άλμα 
που έγινε τότε δεν ήταν ούτε ιατρικό ούτε τεχνολογικό: ήταν οργανωτικό. Έγιναν οι 
μονάδες εντατικής θεραπείας. Ήταν δύσκολο να πεισθούν οι πολιτείες να διαθέσουν 
τους αναγκαίους πόρους, με τη δικαιολογία πως «ό,τι χρειαζόταν υπήρχε· τι παραπάνω 
θα γίνει με το να συγκεντρωθούν οι ασθενείς σε ένα ειδικό θάλαμο, που η οργάνωσή 
του είχε μεγάλο κόστος;» Ωστόσο, οι Μονάδες δημιουργήθηκαν για να νοσηλεύονται 
εκεί όσοι είχαν αυξημένες πιθανότητες να πάθουν ανακοπή τις προσεχείς ώρες29. Και η 
θνητότητα του εμφράγματος μειώθηκε απότομα από 30% περίπου στην τάξη του 20%. 
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Το επόμενο άλμα ήταν η θρομβόλυση30. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά η στρεπτοκινάση, 
γνωστή τοξίνη που παράγουν οι στρεπτόκοκκοι. Παράλληλα οι βασικές επιστήμες έκα-
ναν τομή. Η επέμβαση στην κληρονομικότητα συγκεκριμένων μικροοργανισμών τους 
επέβαλε να παράγουν ανασυνδυασμένo ενεργοποιητή του πλασμινογόνου. Η έγκαιρη 
θρομβόλυση μέσα στις εμφραγματικές μονάδες μείωσε δραστικά τη θνητότητα των 
οξέων εμφραγμάτων κοντά στο 10%.

Και τότε ήλθε η σειρά των αγγειοπλαστικών. Ο πρώτος πειραματικός εκλεκτικός 
καθετηριασμός των στεφανιαίων αρτηριών ανακοινώθηκε το 196031. Σύντομα εφαρμό-
σθηκε και στον άνθρωπο από τους Sones και συν σε συνδυασμό με αγγειογραφία32. Η 
μέθοδος επεκτάθηκε για διαγνωστικούς σκοπούς, ώσπου έγινε και για θεραπευτικούς 
με πρωτεργάτη τον Andreas Grüntzig (1977)33. Η διαστολή των στενωμένων ή και 
αποφραγμένων στεφανιαίων αγγείων ήταν πια γεγονός. Η μέθοδος όμως είχε συχνές 
επιπλοκές και συχνά γινόταν σύντομα επαναστένωση. To 1986 επινοήθηκαν τα στεντ, 
εκπτυσσόμενοι νάρθηκες που εισάγονταν στο στενωμένο μέρος με καθετήρα, εκπτύσ-
σονταν και εμπόδιζαν την επαναστένωση που οφειλόταν στην ελαστικότητα των ιστών34. 
Με την εφαρμογή της πρώιμης αγγειοπλαστικής η νοσοκομειακή θνητότητα του οξέος 
εμφράγματος έπεσε σε μονοψήφιους αριθμούς. Στο μεταξύ είχαν αρχίσει οι χειρουργικές 
επεμβάσεις στα στεφανιαία αγγεία με άριστα αποτελέσματα. 

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Οι επεμβάσεις στην καρδιά άρχισαν αρκετά νωρίς. Το 1925 ο Henry Souttar χει-
ρούργησε μια νεαρή γυναίκα με στένωση μιτροειδούς35. Η γυναίκα έζησε πολλά χρόνια, 
αλλά ο χειρουργός δεν έκανε δεύτερη εγχείρηση στην καρδιά, διότι οι συνάδελφοί του 
θεώρησαν ότι η μέθοδος δεν ήταν δικαιολογημένη και δεν του έστειλαν άλλη περίπτω-
ση με στένωση μιτροειδούς για να τη θεραπεύσει. Χρειάσθηκε η ώθηση που έδωσε ο 
πόλεμος για να αναβιώσει και καθιερωθεί η χειρουργική διόρθωση της στένωσης της 
μιτροειδούς με πρωτεργάτες τους χειρουργούς Horace Smithy, Dwitht Harken και Rus-
sel Brock36. Ακολούθησαν επεμβάσεις για την τετραλογία του Fallot και τη στένωση της 
πνευμονικής. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την απόκτηση πείρας, οι επεμβάσεις 
στην καρδιά επεκτάθηκαν για να διορθωθούν σχεδόν όλες οι ανατομικές βλάβες της 
καρδιάς, συγγενείς και επίκτητες, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις βαλβιδοπάθειες, τη 
στεφανιαία νόσο, και τις συγγενείς ανωμαλίες. Το 1971 έγινε η πρώτη πειραματική προ-
σπάθεια να διορθωθεί προσωρινά η ανεπάρκεια της αορτής με βαλβίδα που εισαγόταν 
διαδερμικά με καθετήρα37.

Κορυφαίος σταθμός ήταν, θα έλεγα, η αντικατάσταση της καρδιάς με μεταμόσχευση 
και με κατάλληλες αντλίες, όπως προαναφέρθηκε. Όπως στην εφαρμογή κάθε επανα-
στατικής δημιουργικής ιδέας, η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς από τον Barnard9 το 1968 
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Η καρδιά, όπου ο πολύς κόσμος τοποθετούσε αόριστα 
την ψυχή, αποδεικνυόταν ότι δεν ήταν παρά μια αντλία. Η μέθοδος όμως πέτυχε και 
σήμερα ζουν μεγάλος αριθμός ασθενών με μεταμόσχευση καρδιάς. Σε πειραματικό επί-
πεδο αξίζει να σημειωθεί η πρωτοπορία της πειραματικής μεταμόσχευσης παράλληλης 
καρδιάς που ανακοινώθηκε το 197238,39.

Το πιο πρόσφατο χειρουργικό επίτευγμα είναι η ρομποτική χειρουργική40. Με μια 
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ελάχιστα επεμβατική μέθοδο εισάγονται στο θώρακα ρομποτικοί βραχίονες που κατευ-
θύνονται από τον εξειδικευμένο χειρουργό. Το υψηλό κόστος ως σήμερα είναι σημαντικό 
μειονέκτημα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Η μελέτη των αιτίων των καρδιοπαθειών οδήγησε σε προσπάθειες για την πρόληψή 
τους. Οι ρευματικές καρδιοπάθειες έχουν καταπολεμηθεί σε σημαντικό βαθμό με τη 
χρήση αντιβιοτικών που προλαβαίνουν τον οξύ ρευματικό πυρετό. Η προσοχή στις έγκυες 
επίσης έχει μειώσει σημαντικά τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Η μεγάλη σύγχρονη επιδη-
μία όμως είναι η στεφανιαία νόσος. Η πρωτογενής πρόληψη, ωστόσο, έχει σημαντικά 
κοινωνικά και δεοντολογικά προβλήματα. Αφορά σε μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν 
σε υγιείς, που, αφού είναι καλά, δεν επισκέπτονται γιατρό. Εξάλλου, ενώ η θεραπεία 
πασχόντων έχει όνομα, εκείνου που σώθηκε, η πρωτογενής πρόληψη είναι ανώνυμη, 
στατιστική. Κανένας δεν γνωρίζει αν είναι αυτός που θα ασθενούσε, αλλά γλίτωσε. Το 
μεγάλο πλήθος είναι φυσικά εκείνοι οι υγιείς που ποτέ δεν θα αρρώσταιναν είτε με 
προληπτική αγωγή είτε και χωρίς αυτήν. Κι όμως παίρνουν προληπτικά φάρμακα. Από 
ιατρική σκοπιά, αυτοί οι υγιείς εκτίθενται στις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
τις αγωγής, ενώ ενδεχομένως ποτέ δεν θα νοσούσαν. Από οικονομική σκοπιά, η λήψη 
φαρμάκων από υγιή άτομα που δεν επρόκειτο να αρρωστήσουν αποτελεί σπατάλη, που 
όλο και περισσότερο λαμβάνεται υπόψη στη σύγχρονη διεθνή οικονομική συγκυρία. 
Αν και είναι σπατάλη, αποτελεί τεράστιο κίνητρο για τις βιομηχανίες φαρμάκων, ίσως 
ακριβώς επειδή είναι σπατάλη.

Οπωσδήποτε, η τεκμηρίωση των κύριων παραγόντων κινδύνου, κυρίως της υπερ-
χοληστερολαιμίας, υπέρτασης, διαβήτη και καπνίσματος, και η ανακάλυψη τρόπων για 
την αντιμετώπισή τους φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Και πάλι η διεθνής στάση δεν 
είναι πάντοτε ευνοϊκή. Οι καπνοβιομηχανίες εφευρίσκουν ποικίλους τρόπους για να 
εμποδίσουν τις προσπάθειες κατά του καπνίσματος. Οι βιομηχανίες φαρμάκων αγω-
νίζονται για να χορηγούνται φάρμακα σε ολοένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 
Υποστηρίχθηκε πρόσφατα ότι, με τη ραγδαία πτώση του κόστους των στατινών, με το 
μεγάλο κόστος των εξετάσεων και με την ανεπάρκεια στην επισήμανση εκείνων που 
πραγματικά κινδυνεύουν, ενώ ο κύριος παράγοντας κινδύνου είναι η ηλικία, πρέπει να 
χορηγούνται στατίνες σε όλους τους ηλικιωμένους, χωρίς άλλη διαδικασία41. Από την 
άλλη, νεώτερα φάρμακα που μειώνουν δραστικά τη χοληστερόλη, όπως η εζετιμίβη, 
έχει δειχθεί ότι τουλάχιστον δεν βελτιώνουν τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. Απαιτεί-
ται σ΄ αυτό το σημείο επισταμένη έρευνα, μήπως το όλο οικοδόμημα των παραγόντων 
κινδύνου πρέπει να ανατραπεί ή να επαναδομηθεί42. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ

Νέοι δρόμοι φαίνονται να έχουν ανοίξει τελευταία με τη μελέτη του γονιδιώματος. Η 
γνώση του ποιοι κινδυνεύουν για λόγους κληρονομικότητας είναι χρήσιμη για να εφαρ-
μοσθεί σ΄ αυτούς ειδική προληπτική αγωγή. Ως τώρα αυτή η προσπάθεια έχει αναδείξει 
αποτελέσματα σε περιορισμένες μόνο περιπτώσεις, αλλά οι ελπίδες πάνω σ΄ αυτό τον 
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τομέα είναι βάσιμες. Όμοια η χρήση βλαστοκυττάρων δεν έχει ακόμη αποφέρει θεαμα-
τικά αποτελέσματα, αλλά και πάλι η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει 
ελπιδοφόρα. Η νανοτεχνολογία περιμένει επίσης τις εφαρμογές της στην καρδιολογία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι πρόοδοι στην καρδιολογία, όπως και σε κάθε άλλο επιστημονικό πεδίο γίνονται με 
βαθμιαία βήματα, που κατά καιρούς διακόπτονται για να γίνουν άλματα. Το κυριότερο 
χαρακτηριστικό των αλμάτων είναι ότι απαιτούν μια αλλαγή νοοτροπίας, σκέψη πάνω 
σε μια καινούρια διάσταση, συνήθως αλλαγή νοοτροπίας τόσο από τον ιατρικό κόσμο 
όσο και από την κοινωνία για να γίνουν αποδεκτά. Χαρακτηριστική είναι η αντίσταση 
του επιστημονικού, αλλά και του μη ειδικού κοινού, στην εφαρμογή πρωτοποριακών 
μεθόδων. Μερικές φορές η αλλαγή στη στάση της κοινωνίας είναι η πιο σημαντική, όπως 
π.χ. στην περίπτωση των ΜΕΘ, όπου το εξαίρετο αποτέλεσμα δεν ήταν προϊόν κάποιας 
ιατρικής ή τεχνολογικής ανακάλυψης, αλλά μάλλον μιας οργανωτικής προσπάθειας. Το 
κοινό σήμερα άγεται από πιεστικούς οικονομικούς παράγοντες. Και αυτοί επηρεάζουν 
τη νοοτροπία των ερευνητών, καθώς καθορίζουν τη χρηματοδότηση της έρευνας. Η 
έρευνα με ιδιωτική χρηματοδότηση εγείρει όλο και περισσότερες αμφιβολίες για την 
αξιοπιστία της. Από την άλλη, η πιο αξιόπιστη έρευνα σε δημόσια πανεπιστήμια, που εξ 
ορισμού συνδέεται με τη διάδοσή της παραγόμενης γνώσης και, επομένως, δεν μπορεί 
να είναι απόρρητη, έχει ανεπαρκέστατη δημόσια ερευνητική χρηματοδότηση. Επιπλέον, 
με τις νέες συνθήκες η ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μεθόδων με βάση την ιδιωτική 
χρηματοδότηση μπορεί παραδόξως να χειροτερεύει τη δημόσια υγεία. Οι νέες μέθοδοι, 
που πραγματικά βελτιώνουν τη θεραπευτική έχουν μεγάλο κόστος. Οι αρμόδιοι δεν είναι 
διατεθειμένοι να μεταφέρουν πόρους στην υγεία από άλλους τομείς, οπότε είτε δεν ευ-
νοούν την εφαρμογή των νέων μεθόδων ή το κάνουν περικόπτοντας δαπάνες από άλλες 
καθιερωμένες μεθόδους. Οι περικοπές στην υγεία μπορεί να στοιχίζουν σε προσδόκιμο 
επιβίωσης στις χαμηλότερες κυρίως οικονομικές τάξεις. Η πρόοδος στην ιατρική γίνεται 
συχνά με άλματα τόσο αμιγώς επιστημονικά, όσο και σε νοοτροπία ερευνητών, γιατρών 
και κοινωνίας. Σήμερα η υγεία φαίνεται να απαιτεί πρωτευόντως άλμα στην κοινωνικο-
οικονομική νοοτροπία για να γίνει πραγματική πρόοδος για το σύνολο του πληθυσμού. 
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Καθηγητής Σπύρος Δ. Μουλόπουλος

Παρουσίαση: Σωτήριος Α. Ράπτης

Κυρίες και Κύριοι, ο καθηγητής Σπύρος Μουλόπουλος δεν χρειάζεται συστάσεις. 
Είναι το παράδειγμα της επιστημοσύνης, της 
αξιοπρέπειας, είναι το παράδειγμα ενός εξαι-
ρετικού γιατρού, και δασκάλου (Εικ. 1). Κατά 
κανόνα, την αλήθεια τη μαθαίνουμε από τους 
φοιτητές και τους συνεργάτες ενός ερευνητού 
και καθηγητού. Όταν βλέπετε ότι οι ανωτέρω 
συνεχίζουν να τιμούν το δάσκαλό τους και ας 
έχει αφυπηρετήσει από το Πανεπιστήμιο, αυτές οι 
ενέργειες δηλώνουν την εκτίμηση στο πρόσωπο 
και στο έργο του τιμώμενου σήμερα καθηγητή 
μας (Εικ. 2).

Αρχίζω την ομιλία μου από την Εκκλησία. 
Χαιρετίζω λοιπόν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, τον κ. κ. Νικόλαο. 

Έχω χωρίσει τη σύντομη παρουσίασή μου 
σε δύο ενότητες. Θα προσπαθήσω αρχικά να 
εξιστορήσω πρώτα την Ιατρική και μετά την 
Εκπαιδευτική πανεπιστημιακή δραστηριότητα 
του Καθηγητή Σπύρου Μουλόπουλου. 

Κάτι που, πραγματικά, υπογραμμίζει το ποιόν 
του ανθρώπου, και σήμερα ακόμη, που έχει αφυπηρετήσει από το Πανεπιστήμιο, είναι το 
γεγονός ότι διατηρεί, κατευθύνει και συνεργάζεται με τρεις ομάδες στην κλινική που ήταν 
Διευθυντής δηλ. στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο 
«Αλεξάνδρα». Συνεχίζει να ερευνά ενδιαφέροντα πεδία για το καλό της ανθρωπότητας.

Πανεπιστήμιο: Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, θήτευσε 
για δυο χρόνια 1951-1952 στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Στο Πανεπιστήμιο της Αθή-
νας υπηρέτησε από το 1953 μέχρι το 1994. Μετέβη επίσης στο Κλήβελαντ των Η.Π.Α, 
στο μεγαλύτερο, φημισμένο καρδιολογικό και καρδιοχειρουργικό κέντρο της υφηλίου. 
Τακτικός καθηγητής από το 1974 – 1994. Υπηρέτησε διαδοχικά όλες τις βαθμίδες της 
πανεπιστημιακής ιεραρχίας όπως: Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Αντιπρύτανης και 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μία εποχή (1981-1982), που η εκλογή των 

Εικ. 1. Καθηγητής Σπύρος Μουλόπουλος.

ΚΗΡΥΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - 21 ΜΑϊΟΥ 2011
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πρυτανικών αρχών γινόταν ευτυχώς ακόμη, μόνον από τους τακτικούς καθηγητές. Στην 
εκλογή του ως υποψήφιος πρύτανης είχε έναν συνυποψήφιο και ο καθηγητής Σπύρος 
Μουλόπουλος, εξελέγη πανηγυρικά με 71 ψήφους Πρύτανης. Είναι επίτιμος διδάκτορας 
Honoris causa των θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου της Γιούτα, εκεί που υπη-
ρέτησε στο παρελθόν και επινόησε και κατασκεύασε την ενδαορτική αντλία. Πρέπει να 
σας τονίσω, ότι είναι ο μοναδικός επίτιμος διδάκτορας Έλληνας, που έχει αναγορευθεί 
στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των Η.Π.Α. 

Από την πλευρά της ιατρικής θήτευσε, σε μια σπουδαία κλινική, με Διευθυντή τον 
Καθηγητή Βασίλειο Μαλάμο από την οποίαν προήλθαν πολλοί καθηγητές, όπως π.χ. 
ο Σεβαστός καθηγητής Γεώργιος Δαΐκος που είναι και σήμερα παρών, ο ομιλών και 
πολλοί άλλοι, σύνολο 18.

Η κλινική είχε, τότε, 178 κρεβάτια και ήταν αυτή, η οποία έδινε πολλές ειδικότητες. 
Η Θεραπευτική Κλινική ήταν η πρώτη που εφάρμοσε το σύστημα αυτό. Έτσι, λειτουρ-
γούσαν και οι γερμανικές πανεπιστημιακές παθολογικές κλινικές. Το σύστημα αυτό 
προσπάθησα να εφαρμόσω και στην κλινική που παρέλαβα στον Ευαγγελισμό και στην 
οποία τελικά, τα τελευταία 25 χρόνια, χορηγούσε και χορηγεί, έξι συναφείς ειδικότητες 
της παθολογίας.

Ο καθηγητής Μουλόπουλος επί 23 έτη, διηύθυνε τη Θεραπευτική κλινική και ήταν 
ο πρώτος στην Ελλάδα ο οποίος το 1970 ίδρυσε μονάδα εμφραγμάτων. Ήταν η εποχή 
που στη Θεραπευτική Κλινική, ήτο τότε διευθυντής ο καθηγητής Βασίλειος Μαλάμος. 
Ίδρυσε, επίσης την πρώτη Παθολογική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας στην Ελλάδα. 
Μετά την αφυπηρέτησή του από το Πανεπιστήμιο, οι συνεργάτες του την ονόμασαν, 
Μονάδα Σπυρίδωνα Μουλόπουλου.

Εικ. 2. O Καθηγητής Σπύρος Μουλόπουλος εν μέσω συνεργατών του.



194

η ηθιΚη Στη Συγχρονη ΚλινιΚη πραξη

Διετέλεσε συντονιστής έκδοσης του πρώτου ενημερωτικού εθνικού συνταγολογίου. 
Μέλος και Πρόεδρος, επί σειρά ετών, του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και διαφόρων πανελληνίων επιτροπών διδασκαλίας 
φοιτητών και ιατρών.

Οργάνωσε κύκλους σπουδών εκπαιδευτικής τεχνολογίας για το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό της Ιατρικής Σχολής. Ο θεσμός της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης άρχισε 
από εκείνον και από τη Θεραπευτική Κλινική το 1974. Στη θητεία του έχει επιβλέψει 
150 διδακτορικές διατριβές και 15 διατριβές επί υφηγεσία. Θα είχε επιβλέψει πέντε 
φορές περισσότερες υφηγεσίες, αλλά στη χώρα μας, που είναι μια από τις μοναδικές, 
τουλάχιστον στην Ευρώπη, καταργήθηκε δυστυχώς το 1982 ο θεσμός της υφηγεσίας. 

Έχει γράψει το μοναδικό σύγγραμμα της «Θεραπευτικής των Εσωτερικών Νόσων», 
760 σελίδων, που κυκλοφόρησε για 7η φορά φέτος. Το σύγγραμμα αυτό είναι ενός συγ-
γραφέως, του Σπύρου Μουλόπουλου. Υπάρχουν ακόμη δύο βιβλία του, στην αγγλική 
γλώσσα. Το ένα έχει κυκλοφορήσει στην Αμερική και μεταφράστηκε και στα Ισπανικά. 
Το άλλο βιβλίο, έχει τίτλο ο «Δρόμος για την Ιατρική Διάγνωση» (The way to medical 
diagnosis), 550 σελίδων, και σ’ αυτό είναι ο μόνος συγγραφέας. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Οργάνωσε και λειτούργησε στην Ελλάδα το πρώτο εργαστήριο καθετηριασμών, 
της καρδιάς, ήπατος, καθώς και το αγγειο-καρδιολογικό πειραματικό εργαστήριο, στη 
Θεραπευτική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Στην ιατρική τεχνολογία, οργάνωσε στην Ελλάδα επίσης στην Θεραπευτική κλινική, το 
πρώτο εργαστήριο ηλεκροφυσιολογίας, για τη διαγνωστική, θεραπευτική αντιμετώπιση 
των αρρυθμιών, ενώ εισήγαγε το 1959 και την τεχνική του λεμφαδενογραφήματος. Όλα 
αυτά, σε μια εποχή δύσκολη για την Ελλάδα και τα Πανεπιστήμια. Η προσπάθειά του 
για ανανέωση δεν σταματά. Εφάρμοσε το διαδερμικό καθετηριασμό κατά Seldinger , 
του εξωτερικού απινιδιστού.

Συνολικά δημοσίευσε 795 επιστημονικές εργασίες, εκ των οποίων 452 είναι στα ελ-
ληνικά και 340 σε ξένα ιατρικά περιοδικά, και έχουν αναφερθεί οι εργασίες του περίπου 
3.000 φορές, στην ξένη ιατρική βιβλιογραφία.

Εισήγαγε διεθνώς στη θεραπευτική την πρώτη πρακτική εφαρμογή, της μεθόδου 
υποβοήθησης της κυκλοφορίας, η οποία αναφέρεται σε όλα τα κλασικά διεθνή συγγράμ-
ματα και σε πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ακούσατε από το συνάδελφο Ι. Νανά 
και από την εισαγωγή του Προέδρου συναδέλφου Π. Ζηρογιάννη, για την κατασκευή 
της ενδαορτικής αντλίας (Εικ. 3 και 4).

Η μέθοδος χρησιμοποιείται από το 1970, σε βαριά πάσχοντες από καρδιακή ανε-
πάρκεια τελικού σταδίου. Στην Εικ. 3 βλέπετε το διάγραμμα της αρχικής σύνδεσης του 
συστήματος της ενδαορτικής αντλίας, και στην Εικ. 4 το ενδαορτικό και ενδοκοιλιακό 
μπαλόνι, για ολική αποκατάσταση.

Αυτή η κατασκευή διασώζει περίπου 200.000 ανθρώπους το χρόνο, οι οποίοι θα 
είχαν ήδη τερματίσει την ζωή τους χωρίς την εφεύρεση αυτή του Σπύρου Μουλόπου-
λου. Μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί σε 8 εκατ. ανθρώπους που έχουν διασωθεί με τη 
χρησιμοποίηση του μπαλονιού αυτού. Παρεμπιπτόντως αναφέρω ότι πρόσφατα σε ένα 



195

ΚαθηγητηΣ ΣπυροΣ δ. μουλοπουλοΣ

καρδιολογικό συνέδριο του κα-
θηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού, 
στην εισαγωγική ομιλία του ο 
Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Κων-
σταντίνος Στεφανής, «δήλωσε» 
στο ακροατήριο:

«Κυρίες και κύριοι, και το λέω 
διότι το έχω πει επανειλημμέ-
να, δεν το αναφέρω μόνο σή-
μερα, ότι αν δεν υπήρχε αυτός 
ο άνθρωπος, και δείχνει τον 
Καθηγητή Σπύρο Μουλόπουλο, 
δεν θα ήμουν κι εγώ εδώ κοντά 
σας. Αλλά είμαι εδώ, όπως και 
τα υπόλοιπα εκατομμύρια συναν-
θρώπων μας που σας ανέφερα 
προηγουμένως, διότι η σύνδεσή 
μου με την ενδαορτική αντλία 
που κατασκεύασε ο Σπύρος 
Μουλόπουλος με βοήθησε να 
μην σταματήσει η λειτουργία 
της καρδιάς μου.»

Όταν ακούτε αυτό το γεγο-
νός από έναν άνθρωπο του βε-
ληνεκούς του Κώστα Στεφανή, 
καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Ακαδημαϊκό, είναι 
πραγματικά πάρα πολύ συγκι-
νητικό για τον τιμώμενο. 

Σήμερα, δεν επιτρέπεται η 
λειτουργία καρδιοχειρουργικού 
τμήματος, αν δεν υπάρχει δια-
θέσιμη σχετική αντλία . Όταν 
πήγα το 1962 στη Βιέννη, στην 
αρχή και μετά στη Γερμανία, 
όπου πήγαινα και βλέπανε ότι 
είμαι Έλληνας, μου λέγανε, το 
Μουλόπουλο τον ξέρετε; Και 
εγώ απαντούσα με περηφάνια 
ναι είναι δάσκαλός μου.

Η μέθοδος απέδειξε το εφι-
κτό της μηχανικής θεραπευτικής 
παρέμβασης στις παθήσεις αυ-
τές. Η αποδοχή από την ιατρική 

Εικ. 3. Το ενδοαορτικό και ενδοκοιλιακό μπαλόνι για ολική 
αντικατάσταση.

Εικ. 4. Διάγραμμα της αρχικής συνδέσεως του συστήματος 
της ενδοαορτικής αντλίας.
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κοινότητα, της ιδέας της θεραπευτικής παρέμβασης με τον αεροθάλαμο, ήταν πραγματικά 
μία μεγάλη εξέλιξη, μια επανάσταση στην ιατρική, με διεθνή απήχηση και εφαρμογή.

Οι πρωτοποριακές δημοσιεύσεις του τιμωμένου συνεχίσθηκαν, όπως π.χ. η δημοσίευση 
σκιαγράφησης, για πρώτη φορά διεθνώς, λεμφαδένων, δηλαδή τη λεμφαδενογραφία. 
Κατασκευή του τύπου τεχνητού νεφρού και οξυγονωτού με εξωσωματική κυκλοφορία. 
Κατασκευή ροομέτρου το 1961. Κατασκευή πρωτοτύπου συσκευής μέτρησης του Αχιλ-
λείου αντανακλαστικού επί παθήσεων του θυρεοειδούς αδένος. Παράλληλη πειραμα-
τική μεταμόσχευση δεύτερης καρδιάς, το 1972. Επινόηση συμπληρωματικών μεθόδων 
υποβοήθησης της κυκλοφορίας, 1981, 1983, 1987, 1989. Βασική έρευνα, κλινική και 
εργαστηριακή, σε διάφορα παθολογικά νοσήματα. Ανεύρεση υπερτασικών παραμέ-
τρων, σε 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), που επηρεάζουν δυσμενώς 
τα όργανα στόχους, ανεξαρτήτως του μέσου ύψους της ΑΠ. Οι αυξομειώσεις της ΑΠ 
παίζουν ρόλο στην πρόκληση διαταραχών των αγγείων.

Αναφέρω παραδειγματικά μία πρωτοποριακή πολυκεντρική μελέτη, με το όνομα 
ΑΘΗΝΑ, για τη διαπίστωση ασθενών με στεφανιαία νόσο κ.λπ., την οποία την έζησα σε 
όλο της το μεγαλείο το 1981, μόλις είχα επιστρέψει από τη Γερμανία,όπου εξετάσθηκαν 
βασικά 4.000 άτομα από τις 20.000 που είχαν προεπιλεγεί.

Το 1997 ο καθηγητής Kolff απέστειλε επιστολή προς την Ακαδημία Αθηνών, στην 
οποία ανέφερε: 

Τον αριθμό των ανθρώπων που σώθηκαν με την ενδαορτική αντλία, τον ανέφερα 
προηγουμένως. Ο Kolff είναι ο εφευρέτης του τεχνητού νεφρού.

Ο αείμνηστος Καθηγητής μας Βασίλειος Μαλάμος, έγραφε για τον Σπύρο Μουλόπουλο. 

 



197

ΚαθηγητηΣ ΣπυροΣ δ. μουλοπουλοΣ

Η ιστορική θητεία του ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών τα έτη: 1981- 1982, 
1982 – 1983, σηματοδοτείται όχι μόνο από την τήρηση μιας αξιοπρεπούς στάσης του 
αλλά και από το γεγονός ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων, κάνοντας πάντα το σωστό 
και ακολουθώντας πάντοτε τη γραμμή της επιστήμης και του δικαίου.

Δεν ήταν, μόνο στην Πρυτανεία, τότε, αλλά εξελέγη και Επίτιμος Διδάκτορας του 
Πανεπιστημίου στη Γιούτα των Η.Π.Α. όπως προανέφερα, εκεί που θήτευσε παλαιότερα. 
Στην Εικ. 5 απεικονίζετε ο Καθηγητής Gardner, Πρύτανης, ο οποίος παραδίδει στον 
τιμώμενο τα διάσημα του επιτίμου διδάκτορος και ο οποίος στην ομιλία του είπε: 

Αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί τα λέει ο David Gardner, που ήταν εκλεγμένος 
πρύτανης του Πανεπιστημίου της Γιούτα το 1983 και βέβαια ένας επιστήμονας πολύ 

Εικ. 5.
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υψηλού κύρους. Στην Εικ. 6 απεικονίζονται ο τιμώμενος καθηγητής Σπύρος Μουλόπουλος 
εν μέσω των Καθηγητών Gardner και Kolff. Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι 
στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική και στη Γερμανία είναι ζήτημα εάν ετησίως 
σ΄ ένα Πανεπιστήμιο αναγορεύονται περισσότεροι από τρεις επίτιμοι διδάκτορες, των 
οποίων η αναγόρευση λαμβάνει χώρα σε μια και μόνη συνεδρίαση.

Κυρίες και κύριοι, αυτό που θέλω να τονίσω, είναι ότι από το 2007 έως το 2010, αλλά 
και από τα προηγούμενα χρόνια, μετά την αφυπηρέτησή του, διατηρεί μέχρι σήμερα 
τρεις ομάδες συνεργατών, οι οποίοι συνεχίζουν, να εργάζονται ερευνητικά σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα.

Η πρώτη ομάδα ασχολείται με την διερεύνηση της αρτηριακής υπερτάσεως. Έχει 
συγκεντρώσει, ένα αρχείο με 6.000 υπερτασικούς στους οποίους έχει γίνει μία, ή περισ-
σότερες 24ωρες καταγραφές της ΑΠ τους, πέραν των εργαστηριακών και άλλων κλινικών 
εξετάσεων. Στο πολύτιμο αυτό υλικό, αναζητούνται οι συσχετίσεις των παραμέτρων, με 
τις βλάβες των οργάνων στόχων της αρτηριακής υπέρτασης, κυρίως των αγγείων. Δύο 
είναι οι μάστιγες της ανθρωπότητας σήμερα: Ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση. 

Δεν είναι παρόμοιες ασθένειες, αλλά ταυτόσημες. Ο άρρωστος με σακχαρώδη δια-
βήτη καταλήγει από κάποια καρδιαγγειακή επιπλοκή και συνήθως από την υπέρταση. Και 
σε μια μελέτη που κάναμε, στη Θεραπευτική Κλινική, με 24ωρες καταγραφές της Α.Π, 
διαπιστώσαμε ότι από τους διαβητικούς το 50% των αρρώστων αυτών έχουν αρτηριακή 
υπέρταση και από τους υπερτασικούς ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% έχουν σακχαρώ-
δη διαβήτη. Το εύρημα στην ομάδα αυτή, έχει επιβεβαιωθεί από πολλές ξένες μελέτες 
και εξηγεί γιατί ορισμένοι άρρωστοι με υψηλές πιέσεις, δεν παρουσιάζουν σημαντικές 
βλάβες, ενώ άλλοι με χαμηλότερες παρουσιάζουν. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι διαβητικοί 

Εικ. 6.
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με τις χαμηλότερες πιέσεις, έχουν τις μεγαλύτερες προαναφερθείσες αυξομειώσεις και 
έχουν έτσι αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής βλάβης. 

Η δεύτερη ομάδα «Μουλόπουλου» βασικής έρευνας είναι επικεντρωμένη σε πειρα-
ματόζωα, και αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης της ηλεκτρικής διέγερσης του μυ-
οκαρδίου με το στοιχείο της μηχανικής λειτουργίας του. Ο χρόνος που έχω στη διάθεσή 
μου δεν μου επιτρέπει να αναλύσω τα επιμέρους επιστημονικά ευρήματα.

Είναι εμφανές ότι όταν κάποιος διαθέτει έμπνευση και εσωτερική δύναμη, μπορεί να 
επιτύχει οτιδήποτε και οποτεδήποτε. Μπορεί να εντοπίσει κάποιο θέμα για την επιστήμη 
άσχετα με τη χρονολογική του ηλικία. Αυτό όμως που θα καθορίσει τα τεκταινόμενα, 
είναι η βιολογική του ηλικία. 

Τελικά μια τρίτη ομάδα ερευνητών, επιβλέπει, κατασκευάζει και μελετά πειραματι-
κώς, αλλά και εφαρμόζει σε πάσχοντες, συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
αποκατάσταση ανατομικών βλαβών της καρδιάς, όπως το μεσοκολπικό, μεσοκοιλιακό 
τρήμμα, η ανεπάρκεια διαφόρων βαλβίδων κ.λπ. Από την ομάδα αυτή του Σπύρου Μου-
λόπουλου με την καθοδήγηση του έχει επινοηθεί ειδική συσκευή και έχει εφαρμοστεί 
σε αρρώστους, με αποτέλεσμα την επιτυχή σύγκλιση του ωτίου του αριστερού κόλπου, 
επί κολπικής μαρμαρυγής, προς αποφυγή θρομβοεμβολών, όπου υπάρχει παράλληλα 
αντένδειξη αντιπηκτικής αγωγής.

Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Παναγιώτη Ζηρογιάννη, ως Πρόεδρος 
του Συμποσίου και της Εταιρείας Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος, γνωρίζεις 
πολύ καλά τι έχει πεί ο Ιπποκράτης. Τίμα τους δασκάλους σου για να σε τιμήσουν και 
σένα. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή, ευτυχέστατο, που έχω συνεργαστεί και 
συνεργάζομαι ακόμη με τον Σπύρο Μουλόπουλο.
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Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  
κ.κ. Νικόλαος

Παρουσίαση: Αστέριος Ν. Κατσαμούρης

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου 
Πνεύματος (Ε.Δ.Ι.Π.) να αναγορεύσει το Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτι-
κής Νικόλαο, τον Πατέρα Νικόλαο (Εικ. 1), όπως ο ίδιος επιθυμεί να τον αποκαλούν, σε 
«Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος», πηγάζει από τα ευγενή αισθήματα της προβολής 
εξεχουσών προσωπικοτήτων, οι οποίες να αποτελούν διαχρονικά πρότυπα αναφοράς 
προς μίμηση, ιδιαίτερα, για τις νεότερες γενιές. 

Σήμερα, που ο κατά συρροή και εξακολούθηση ευτελισμός των θεσμών βιώνεται 
οδυνηρά στην Πατρίδα μας, η προβολή αυτή στο πρόσωπο του Πατέρα Νικόλαου έχει 

Εικ. 1. Ο Πατέρας Νικόλαος κατά την εκφώνηση της εναρκτήριας ομιλίας του στο European Venous 
Forum 2005 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.
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ιδιαίτερη σημασία. Η σημασία αυτή γίνεται εύκολα κατανοητή από την περιληπτική 
αναφορά μου στο μέχρι σήμερα έργο του.

Ο Πατέρας Νικόλαος σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αστροφυσική 
στο Πανεπιστήμιο Harvard (Master of Arts) και Μηχανική των Ρευστών και Μαθηματική 
Φυσιολογία στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέττη (ΜΙΤ) (Master of Science 
in Mecha ni cal Engineering). 

Οι διδακτορικές σπουδές του στο HST (Health-Science-Technology), κοινό πρό-
γραμμα Harvard και ΜΙΤ, επικε ντρώθηκαν στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
(αιμοδυνα μική μελέτη του κυκλοφορικού συστήματος - καρ  διάς και αγγείων - με χρήση 
Μηχανικής των Ρευ στών και Εφαρμοσμένων Μαθη μα τικών) και συνδυά στηκαν με την 
παρακολούθηση ενός εντατικού προγράμματος ιατρικών σπου δών στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Harvard. Πιο συγκεκριμένα, ασχολήθηκε με την επινόηση, το σχε-
διασμό και τη μελέτη μιας μη αιματηρής μεθόδου διάγνωσης βαλβιδικών παθή σεων με 
μέθοδο ακου στικής ανάλυσης.

Εργάστηκε ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης στο Αγγειο λογικό Εργα-
στήριο του New England Deaconess Hospital, στο Τμήμα Αναισθησιολογίας του Γε-
νικού Νοσοκομείου της Μασσαχουσέττης και στη Μονά δα Εντατικής Θεραπείας του 
Νοσοκο μείου Παίδων της Βοστώνης. Παράλ ληλα, διετέλεσε επί διετία επιστημονικός 
σύμβουλος της NASA και της Εται ρείας Arthur D. Little σε θέματα Διαστημικής Ιατρικής 
Τεχνολογίας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν η κατασκευή μιας συσκευής, ικανής 
να μετράει τη συστολική και διαστολική πίεση και το ρυθμό της καρδιάς και της αναπνοής 
των αστροναυτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έξω από το σκάφανδρο, εντός του 
ελικοπτέρου περισυλλογής, εν πτήσει και σε περι βάλ λον κραδασμών.

Την τελευταία χρονιά, της παραμονής του στις ΗΠΑ, δίδαξε στο πρό γραμμα HST 
του Harvard - ΜΙΤ επί δύο εξάμηνα στο Σεμινάριο των «Βιορευ στών και Αιμοδυναμικής», 
ενώ για μία δεκαετία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι στημίου Κρήτης, δίδαξε μαζί μου 
το μάθημα της «Αιμοδυνα μικής Παθοφυσιολογίας των Αγγεια κών Παθήσεων και Αγγειο-
χειρουρ γι κών Επεμβάσεων». Αυτή η κοινή μας διδασκαλία, σε συνδυασμό με κοινές ερευ-
νητικές δραστηριότητας (Εικ. 2) στην αιμοδυναμική και την αναμενόμενη μετεξέλιξη της 
Αγγειοχειρουργικής σε ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο, εξωτερικεύτηκε, μεταξύ άλλων, 
σε ένα επιστημονικό σύγγραμμα με τίτλο «Αιμοδυναμική των Αγγειακών Παθήσεων» (Εικ. 
3). Το σύγγραμμα αυτό αναφέρεται στην εφαρμοσμένη αιμοδυναμική παθοφυσιολογία 
των αγγειακών παθήσεων και αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων και είναι πρότυπο σε 
διεθνές επίπεδο αναφοράς. 

Παράλληλα με την επιστημονική του έρευνα, ο Πατέρας Νικόλαος σπούδασε τη 
Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Τίμιου Σταυ ρού της Βοστώνης, όπου έλαβε τους 
τίτλους Master of Theo logical Studies και Master of Theology, και, στη συνέχεια, στη 
Θεολογική Σχολή του Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ανακη ρύχθηκε Διδάκτορας 
στον τομέα της Βιοηθικής, με θέμα τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων. 

Τον Δεκέμβριο του 1993, ίδρυσε και ανέλαβε τη διεύ θυνση του πρώ του στην Ελλάδα 
Κέντρου Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντο λογίας και έκτοτε συστη ματικά ασχο λείται με 
την Ορθόδοξη Βιοηθική, τις κοινω νιολογικές επι πτώσεις της Βιοϊατρικής, την οργά νωση 
σχετικών διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων και την κατάρτιση νέων επιστημόνων 
στα θέματα Βιοηθικής. 
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Έχει συγγράψει βιβλία επιστημονικού, θεολογικού και βιοηθικού περι εχομένου και 
έχει δημοσιεύσει συναφή άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετά σχει διεθνώς 
και στην Ελλάδα, σε συνέδρια σχετικά με θέματα βιοηθικής και με τη σχέση της Ορθό-
δοξης Θεολογίας με την επιστήμη. 

Είναι μέλος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, μέλος της Εθνικής Επιτροπής 
Δεοντολογίας του Ε.Ο.Φ., μέλος της Διoρθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής και Πρόεδρος 
της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδας και για μία πενταετία διετέλεσε 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανέλαβε την 
εκπροσώπησή της σε διεθνή εκκλησιαστικά, θρησκευτικά και πολιτικά όργανα, όπως στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο Βατικανό και στην 
Αγγλικανική Εκκλησία, είναι δε ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης και επε ξεργασίας 
των επίσημων βιο ηθικών κειμένων της Εκκλησίας της Ελλάδας, σχετικά με τις μεταμο-
σχεύ σεις, την ευθανασία, τις αναπαραγωγικές τεχνικές και τη βιοηθική της άνοιας. 

Έχει διδάξει το μάθημα της Βιοηθικής στη Θεολογική Σχολή Balamand του Λιβάνου 
και υπό μορφή σεμιναρίων την Ορθόδοξη Βιοηθική στις Θεο λογικές Σχολές της πατρίδας 
μας και σε πολλά κέντρα του εξωτερικού.

Εικ. 2. Mε τον Πατέρα Νικόλαο, «Λαϊκός» τότε (1984), κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πειράματος 
στο Γενικό Νοσοκομείο Μασσαχουσέττης της Ιατρικής Σχολής Harvard. Στη μελέτη διερευνάται η 
επίδραση της σύγλεισης της κατιούσης θωρακικής αορτής στο μήκος, πάχος και συσταλτικότητα 
του μυοκαρδίου, σε συνδυασμό με τις μεταβολές της ενδοτικότητας (compliance) της ανιούσης 
θωρακικής αορτής.
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Το 2002 έλαβε το Princess Marina Award for Αcademic Contribution in Bioethics, το 
δε 2003 έλαβε το ετήσιο βραβείο κοινωνικής και επιστημονικής προσ φοράς στη Φυσι κή 
από την Ένωση Ελλή νων Φυσικών.

Το ίδιο έτος εξελέγη μέλος της Ποντιφικής Ακαδημίας Επιστημών για τη Ζωή, τιμή 
και διάκριση την οποία δεν μπόρεσε να αποδεχθεί για καθαρά πρακτικούς λόγους.

Το 2007 έλαβε την George Florovsky τιμητική διάκριση στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο 
των Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών της Αμερικής και το 2008 ανακηρύχθηκε Eπίτιμος 
Διδά κτορας του Tμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπι στημίου Αθη νών. 

Ο Πατέρας Νικόλαος, κατά τα τέσσερα χρόνια της εργασίας του στο Νοσοκομείο 
Παίδων της Βοστώνης, συμμετείχε ενεργά σε συλλογική προσπάθεια συμπαρά στασης 
μικρών παιδιών και των οικογενειών τους, πολλές φορές με ασθένειες τελι κού σταδίου. 
Η προσωπική συμμετοχή και ο διάλογος με το πρόβλημα του πόνου και την πρόκληση 
του θανάτου έγινε αργότερα όρος καθημερινής ζωής της ως κληρικού διακονίας του. 

Αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας του, είναι η ίδρυση μιας πρότυπης Μονάδας Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας, που με το όνομα «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» λει τουργεί στα Σπάτα Αττικής και 
σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσο κομείο «Άγ. Σάββας», περιθάλπει σε ολιστική 
βάση, δωρεάν, καρκι νοπαθείς της περιοχής των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής. Στην 
παρούσα φάση, το πρόγραμμα λειτουργεί στη βάση της Κατ’ Οίκον Φροντίδας και της 
Ημερήσιας Φροντίδας, προγραμματίζεται δε σύντο μα και η δημιουργία ξενώνα για πε-
ρίθαλψη βραχείας διαρκείας. Παράλληλα, με δική του πρωτοβουλία, οργανώνεται και 
η λειτουργία δύο ξενώνων μακράς νοσηλείας για νευρομυϊκούς ασθενείς, ένας στην 

Εικ. 3. Το εξώφυλλο του βιβλίου «Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών Παθήσεων» (Εκ-
δόσεις Σταμούλη, 2001).
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Κύπρο και ένας στα Μεσόγεια, όπως και ένα σύγχρονο Κέντρο Άνοιας στην Παιανία.
Οι πνευματικές ρίζες του Πατέρα Νικόλαου βρίσκονται στο Άγιον Όρος, από όπου 

και ξεκίνησε τη Μοναχική του ζωή και το οποίο εκπροσώπησε ως ιερομόναχος για 14 
χρόνια στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Ανάληψης, στο Βύρωνα. 

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής εξελέγη τον Απρίλιο του 2004.
Από τα ανωτέρω γίνεται αβίαστα αντιληπτό ότι έργο του Πατέρα Νικόλαου είναι 

πλούσιο, πολυδιάστατο, ποιοτικά σημαντικό, εστιασμένο από Ακαδημαϊκή άποψη και 
στις δύο μεγάλες περιόδους της ζωής του, δηλαδή την περίοδο ως Λαϊκού και την αντί-
στοιχη ως Κληρικού και διεθνώς αξιοζήλευτα αναγνωρισμένο. Το έργο αυτό, προφανώς 
παράδειγμα προς μίμηση, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω, ότι επιτελέστηκε κάτω από 
δύσκολες συχνά συνθήκες - πολύ ανταγωνιστικές (competitive), με την έννοια που δί-
δεται από όσους εργάζονται στα Πανεπιστήμια του Harvard και MIT, με ακατάπαυστη, 
μη φειδόμενη ωραρίου, εργατικότητα, αγόγγυστα, με επιμονή και πίστη και, ιδιαίτερα, 
με υποδειγματική μεθοδικότητα. 

Όταν έμαθα από τον πατέρα του ότι αποφάσισε να γίνει Κληρικός, οφείλω να ομολο-
γήσω ότι αιφνιδιάστηκα προς στιγμή, αλλά όταν σε λίγο το συνειδητοποίησα δεν ένιωσα 
καμία έκπληξη (Εικ. 4). Είπα μέσα μου, αλλά και σε όσους μετέπειτα με ρωτούσαν, ότι ο 
Πατέρας Νικόλαος ακολούθησε το δρόμο που πάντα λάτρευε: Ήταν για μένα ο δρόμος 
μιας ιδιαίτερης πνευματικής ζωής που εναρμονιζόταν με τη συνολική προσωπικότητά του. 

Ωστόσο, πιστεύω ότι η μεταστροφή του αυτή, όπως εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι τη 

Εικ. 4. O Πατέρας Νικόλαος αμέσως μετά τη χειροτονία του ως Αρχιμανδρίτη από τον Μητροπολίτη 
Σεβασμιότατο Σεβαστιανό στην Κόνιτσα.
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χαρακτηρίσαμε, να αφήσει, δηλαδή, τις πολλαπλές, πολύ ελκυστικές στην Ακαδημαϊκή 
ιεραρχία, εξαιρετικά προσοδοφόρες και αξιοζήλευτες από όλους τους διαπρεπείς επι-
στήμονες επιστημονικές προσκλήσεις και προκλήσεις εξηγείται από τον ίδιο Πατέρα 
Νικόλαο με μια άκρως συνοπτική αλλά βαθυστόχαστη πρόσφατη διατύπωσή του: «H 
Επιστήμη είναι ένα υπέροχο εργαλείο για να μας δείξει την ομορφιά του φυσικού κόσμου. 
Αλλά το εργαλείο αυτό είναι πολύ μικρό για να μας αποδείξει τα όρια του ανθρώπου. Ενώ 
στην Αμερική γευόμουνα τα καλύτερα κομμάτια της Επιστήμης, ένιωθα την ανεπάρκειά 
της να με γεμίζει. Το πλήρωμά μου, το έδινε η ανάγκη να ξεπεράσω το θάνατό μου. Τη 
φθορά! Το χρόνο!»! Έχοντας την αυτογνωσία της ασημαντότητάς μου, πιστεύω ότι στη 
διατύπωση αυτή μπορεί να αναζητηθεί η όλη πορεία του Πατέρα Νικόλαου. 

Ωστόσο, παρά την υπερβατική φυσιογνωμία του, τη στοχαστική διανόησή του και την 
έκσταση που δημιουργεί στο συνομιλητή του, ο Πατέρας Νικόλαος καταδεικνύει στην 
καθημερινή πράξη εξαιρετική προσεγγισιμότητα στα ανθρώπινα, τα γήινα, προβλήματα. 
Είναι πολύ ανθρώπινος, είναι πολύ φίλος, είναι μερικές φορές αυστηρός στα καθήκοντά 
του, πρώτα φυσικά στον εαυτό του, αλλά, ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά γενναιόδωρος! 

Δεν διστάζει να εκφράζει με παρρησία λόγου και υποδειγματική σεμνότητα τις 
όποιες απόψεις του, τις οποίες πάντα στηρίζει σε έλλογα επιχειρήματα. «Ναι», λέει, 
για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη (24-4-2011) συνέντευξή του στη εφημερίδα «Καθη-
μερινή», «ως Εκκλησία έχουμε συμβιβαστεί και εκκοσμικευθεί ή απλώς λειτουργούμε ως 
σωματείο. Όχι ως μυσταγωγία, να πάρουμε δηλαδή τους ανθρώπους και σιγά-σιγά να 
τους οδηγήσουμε στο μυστήριο του Θεού. ......Η Εκκλησία πρέπει να διαχωριστεί από το 
Κράτος. Μια Εκκλησία, όσο πιο αποδεσμευμένη είναι από το Κράτος, τόσο πιο Εκκλησία 
είναι. Είναι πιο κοντά στα μηνύματά της. Αυτήν τη στιγμή, όντας μέρος του πολιτικού 
συστήματος, καταρρέει μαζί με αυτό»! 

Θα μου επιτρέψετε πριν τελειώσω την παρουσίαση αυτή να σας αναφέρω μια από τις 
μαρτυρίες που είχα την τύχη να ζω μερικές φορές στο παρελθόν, αλλά, δυστυχώς, δεν 
μπορώ ούτε καν να τη οσμίζομαι μετά από το 2009, μετά δηλαδή τη μετακίνησή μου από 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη μετακίνηση του 
ιδίου από το Μετόχι της Ανάληψης του Βύρωνα στα Σπάτα. Είναι η εμπειρία των απλών 
και, ταυτόχρονα, βαθυστόχαστων κηρυγμάτων που κάνει στους ναούς. Πιστέψατέ μου. 
Κάθε κήρυγμά του Πατέρα Νικόλαου είναι και ένα paper, από επιστημονική άποψη. Σε 
κάθε κήρυγμά του κρατούσα σημειώσεις και το πρωί της Δευτέρας στην καθιερωμένη 
εκπαιδευτική επίσκεψη μου στους θαλάμους νοσηλείας με τους Ειδικευόμενους και τους 
Φοιτητές, τους μετέφερα το περιεχόμενο και τα μηνύματά τους. Το σημαντικότερο δε 
όλων ήταν ότι αυτά ήταν πάντα επίκαιρα, με αναφορά σε τρέχοντα σημαντικά κοινωνικά 
προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα είχαν και σημαντική διαχρονική αξία. 

Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το περιεχόμενο ενός από δεκαετίας κηρύγματος που 
σχετιζόταν με την αδυναμία μας ως οργανωμένη κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τις συ-
νήθεις οπισθέλκουσες δυνάμεις (drag forces) στην πρόοδο, όπως της υποβάθμισης των 
σπουδών, της σκληρής κομματικοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις άκαμπτες 
συντεχνίες, τον λαϊκισμό, κ.λπ. γνωστά και οφθαλμοφανή πλέον σήμερα φαινόμενα 
που παρακολουθούσαμε με αδράνεια στο παρελθόν και που σήμερα μας ταλανίζουν 
οδυνηρά. Μεταξύ άλλων, κατέγραψα και σημαντικά στοιχεία της παθογένειας των 
προαναφερθέντων φαινομένων, που αρχίζουν με το γράμμα Δέλτα. Έλεγε, λοιπόν, ο 
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Πατέρας Νικόλαος ότι αυτό που συνήθως προτάσσουμε είναι τα Δικαιώματά μας, όπως 
φυσικά εμείς τα αντιλαμβανόμαστε, σε κάθε μη ευχάριστη πράξη μας προβάλλουμε 
τη Δικαιολογία, όσο και αστεία μπορεί να φαίνεται, αλλά και σε κάθε μας ενέργεια 
αναζητούμε με εμφατική απαίτηση τη Δικαίωσή μας. Αρχίζει μετά η Διεκδίκηση των 
όποιων δικαιωμάτων μας, αγνοώντας συνήθως τα δικαιώματα των άλλων και, εφόσον, 
η διεκδίκηση δεν επιτυγχάνεται αρχίζει, τι άλλο πέρα από την γνωστή μας Εκδίκηση! 
Φυσικά, για τις Υποχρεώσεις μας, ούτε λόγος να γίνεται!

Αλήθεια πόσο οδυνηρά επίκαιρες είναι αυτές οι έννοιες σήμερα, αλλά και πόσο επί-
καιρη και σημαντική είναι η αξία της αναγόρευσης του Πατέρα Νικόλαου ως «Κήρυκα 
του Ιπποκρατείου Πνεύματος» από την Ε.Δ.Ι.Π.!
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