
        Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ 
                       Σκήκα Ηαηξηθήο • Σκήκα Βηνινγίαο  

• Σκήκα Κνηλσληνινγίαο 
 

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Βηνεζηθή 

 

                   ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ                             
 ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ  

 ΜΔ ΘΔΜΑ 

 
“ Ζ γήπανζη ηηρ κοινυνίαρ και η αύξηζη ηος 

επιπολαζμού ηηρ άνοιαρ. Βιοηθικοί πποβλημαηιζμοί.” 

 

 

 

Φνηηήηξηα:Γεσξγία Φξαγθηαδάθε  Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή: 

  Δπηβιέπνπζα:ηαπξνχια Σζηλφξεκα 

  Μέιε: Βαζηιηθή Πεηνχζε 

            Γεψξγηνο ακψλεο 

   

 

 

Ηνχιηνο 2014 

 



 - 2 - 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ άλνηα απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

ζηελ επνρή καο. Μφλν ζηε ρψξα καο, ππνινγίδεηαη πσο ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 160.000 αζζελείο κε άλνηα. Ο αξηζκφο απηφο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ηα επφκελα έηε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο 

επηβίσζεο, δίλνληαο αθφκε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζην πξφβιεκα θαη 

εγείξνληαο ζεκαληηθά βηνεζηθά δεηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο φπσο είλαη ε 

απηνλνκία θαη ην αιεζέο ζπκθέξνλ ηνπ αλντθνχ αηφκνπ, θαζψο θαη ην βαζηθφ 

καο βηνεζηθφ εξψηεκα ην νπνίν καο θαιεί λα αλαξσηεζνχκε αλ ην αλντθφ 

άηνκν ζηελ ελεζηψζα θαηάζηαζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ηνπ κε 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη βνχιεζζαη, ζπλερίδεη λα είλαη πξφζσπν κε εγγελή 

αμία . 

ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο καο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ δεκνγξαθηθή γήξαλζε 

ζηνλ θφζκν θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθν – θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο ηεο γήξαλζεο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο άλνηαο θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο φιεο 

θαηάζηαζεο ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ επίπεδν. Σηο δνκέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιά θαη ηηο 

πθηζηάκελεο ειιείςεηο. 

Καη ηέινο ζα εζηηάζνπκε ζηα εζηθά δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη γχξσ απφ 

ηελ άλνηα, φπσο θαηά πφζν ην αλντθφ άηνκν ζπλερίδεη λα ζεσξείηαη πξφζσπν 

κε εγγελή αμία. Θα αλαθεξζνχκε ζηηο αξρέο ηεο απηνλνκίαο, ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο αμηνπξέπεηαο, ζηελ αξρή ηεο κε βιάβεο θαη αγαζνπξαμίαο, κέζα απφ ηηο 

αλαιχζεηο ηνπ Ronald Dworkin θαη ηεο Onora O‟Neill ζηεξηδφκελνη ζηελ εζηθή 

απηνλνκία ηνπ Immanuel Kant κε αλαθνξά, ζηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, ηεο 

θαζνιίθεπζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζψπνπ σο “απηνζθνπνχ”. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εξγαζία απηή, είλαη 

φηη ην αλντθφ άηνκν, αλ θαη έρεη απσιέζεη θάζε ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ 

θαη βνχιεζζαη, δελ παχεη λα είλαη πξφζσπν κε εγγελή αμία, ηελ νπνία 

θαινχκαζηε λα ζεβφκαζηε θαη λα πξνζηαηεχνπκε σο έιινγα-νξζνινγηθά 

φληα, σο θνξείο ηεο “αλζξσπφηεηαο”. 
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ABSTRACT 
 
 

One of the greatest challenges in our times, not only in medicine but 

also in society, is Dementia. In our country it is calculated that there exist 

more than 160.000 patients suffering from that disease, alone. This number is 

expected to rise in the coming years, due to the increase in average 

subsistence, giving the problem more rising and urgency more bio-ethical 

challenges. The major bio-ethical question, though, is if the “subject” that 

suffers from dementia in the present circumstances, lacking self-

determination, can be considered as a person, with intrinsic value. 

Before starting giving answers, to our major concern, we will refer to 

the condition of ageing around the world and in Greece, as well as to the 

socioeconomic effects of ageing. We will, also, try to approach the concept of 

dementia and the problems that follow at a personal, social and economical 

level. The structures and the organizations that exist in our country to confront 

these situations and the existing shortages will be examined, too.  

Finally, we will focus on the moral issues that appear due to dementia. 

A central question concerns the moral status of the dimented patient. During 

this analysis we will refer to the principles of autonomy, respect for dignity, the 

principles of beneficence and non-maleficence, through the theories of Ronald 

Dworkin and Onora O‟Neill. Immanuel Kant‟s theory of Categorical Imperative 

will guide us, with reference to the law of universalization and the formula of 

humanity as an end in itself.  

In conclusion, the most significant observation of this paper is that 

patients with dementia are subjects with intrinsic value that we all have to 

respect and protect as rational beings who are bearers of humanity. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

Σν αλακθηζβήηεην επίηεπγκα ηεο επηζηήκεο, ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

επηβίσζεο, αιιάδεη ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη δεκηνπξγεί λέα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Σν 2050 ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο άλσ ησλ 60 εηψλ, 

ππνινγίδεηαη πσο ζα ππεξβαίλεη ηα 2.000.000.000, κεηαβάιινληαο ηελ 

πιεζπζκηαθή ππξακίδα πνπ εσο ζήκεξα γλσξίδακε. χκθσλα κε ζηνηρεία 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2000), ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ άλσ 

ησλ 60 εηψλ ζα απμεζεί ζηελ Διιάδα απφ ην 21% ην 2002 ζην 36% ην 2050. 

ε απφιπηνπο αξηζκνχο, νη ειηθησκέλνη ζηε ρψξα καο ζα απμεζνχλ ζε 

ιηγφηεξν απφ 50 ρξφληα απφ 2.539.000 ζε 3.652.000. Οιφθιεξε ε 

αλζξσπφηεηα, αιιά θαη θάζε ρψξα ρσξηζηά, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα αλακνξθψζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο 

ψζηε λα απνηξαπεί ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ, αιιά θαη κηα ζεηξά άιισλ πξνθιήζεσλ. 

 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο επνρήο καο, πνπ αιιάδεη ηηο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο ηζνξξνπίεο, είλαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ 

ρξφλησλ λφζσλ, θπξίσο κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, 

λφζνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ειηθία θαη έρεη ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο 

ζηελ επνρή καο, είλαη ε άλνηα. Ο επηπνιαζκφο ηεο άλνηαο ζηε ρψξα καο 

θηάλεη ηηο 160.000 κε θχξηα επηθξαηνχζα ηε λφζν Alzheimer κε ηελ νπνία ζα 

αζρνιεζνχκε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία καο.  

 
ηε ρψξα καο νη δνκέο θαη παξνρέο πξνζηαζίαο ησλ αλντθψλ ηφζν απφ 

νηθνλνκηθν-θνηλσληθήο πιεπξάο, φζν θαη απφ πιεπξάο ηαηξν-λνζειεπηηθήο 

πεξίζαιςεο, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Δπίζεο ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε ζην 

εξεπλεηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ θνκκάηη ηεο λφζνπ. Οη φπνηεο πιεξνθνξίεο καο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ μέλε βηβιηνγξαθία. ε έλαλ πιεζπζκφ επνκέλσο, 

πνπ ζπλερψο γεξάζθεη θαη ηα άηνκα κε άλνηα απμάλνπλ ρξφλν κε ηνλ ρξφλν ε 

αλάγθε πξνβιεκαηηζκνχ θαη δξάζεο γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε. Έλλνηεο θαη 

ζεκειηψδεηο αξρέο φπσο ε αμηνπξέπεηα, ε απηνλνκία, ε δηθαηνζχλε, ε αξρή 
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ηεο σθέιεηαο θαη κε βιάβεο, είλαη ζεκαληηθέο ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο καο 

ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ.  

 

Σα άηνκα κε άλνηα, ηδηαίηεξα ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ, έρνπλ απνιέζεη 

νπζηαζηηθά φιε ηε κλήκε ηεο πξνεγνχκελεο δσήο ηνπο θαη δελ είλαη ζε ζέζε, 

παξά κφλνλ θαηά πεξηφδνπο θαη απνζπαζκαηηθά, λα αλαγλσξίζνπλ ή λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο, αθφκε θαη κε φζνπο ήηαλ ζηελά 

ζπλδεδεκέλνη. Δλδέρεηαη κάιηζηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αξζξψζνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ή δχν ιέμεηο. πρλά ππνθέξνπλ απφ αθξάηεηα, ράλνπλ 

εχθνια ηελ ηζνξξνπία ηνπο, ή αδπλαηνχλ εληειψο λα πεξπαηήζνπλ. 

ηεξνχληαη ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπιιακβάλνπλ ηδέεο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο ή λα 

δηαηεξνχλ επηζπκίεο, αθφκε θαη ηεο απινχζηεξεο κνξθήο. Δθθξάδνπλ κελ 

επηζπκίεο θαη πφζνπο, φκσο απηνί είλαη εμαηξεηηθά επκεηάβιεηνη, ζπρλά δελ 

έρνπλ δε παξά πνιχ κηθξή δηάξθεηα, αθφκε θαη εληφο κηαο πεξηφδνπ εκεξψλ ή 

σξψλ. Απηά θαη άιια πνιιά ζπκβαίλνπλ σο απνηέιεζκα ηεο λφζνπ απηήο, 

θαζηζηψληαο ηε δσή ηνπ αλντθνχ αηφκνπ πιήξσο εμαξηεκέλε απφ ηξίηνπο, 

φπνπ απηνί ζπλήζσο είλαη ην νηθείν πεξηβάιινλ ή έλαο μελψλαο ειηθησκέλσλ.  

 

Ση γίλεηαη ινηπφλ κε ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ην αιεζέο ζπκθέξνλ ησλ 

αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα; Καζψο έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε 

αθξαζίαο θαη  αδπλακίαο απηνπξνζδηνξηζκνχ, απηφ ηα θαζηζηά ιηγφηεξν 

ζεβαζηά; πλερίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ελψ απφ ηε 

κεξηά καο έρνπκε θαζήθνλ λα ζεβφκαζηε ηελ αμία ηεο δσήο ηνπο, αλ ππάξρεη; 

 

Με ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζα αζρνιεζνχκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία. 

θνπφο ηεο είλαη λα πξνβιεκαηηζηνχκε γχξσ απφ ηελ επαίζζεηε θαη ζαθψο 

παξακειεκέλε Σξίηε ειηθία, ζηελ νπνία ρξσζηάκε ην δηθφ καο δελ, θαη ζηελ 

νπνία νθείινπκε ην επ δελ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο 

 

ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΓΖΡΑΝΖ: ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Χο γήξαλζε πξνζδηνξίδεηαη ε πξννδεπηηθή έθπησζε ησλ κεραληζκψλ 

πξνζαξκνγήο θαη νκνηνζηαζίαο θάζε νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ξπζκφο 

γήξαλζεο δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν.  Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν νξηζκέλα άηνκα εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά γήξαλζεο ήδε απφ ηα 60 

ηνπο ρξφληα, ελψ άιια δηαλχνπλ ην 80φ έηνο ηνπο ρσξίο εκθαλή ζεκάδηα 

βηνινγηθήο παξαθκήο. Ζ ιεηηνπξγηθή έθπησζε θάζε νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο, 

δειαδή ε γήξαλζε, θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα 

άιια ζπζηήκαηα (λεπξηθφ, κπνζθειεηηθφ, πεπηηθφ, θαξδηαγγεηαθφ, θ.ι.π.) θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηε δηαηξνθή, ην πεξηβάιινλ, ηηο πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο 

θαζψο θαη απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο (Οηθνλνκίδεο, 2005).  

 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα σο πξνο ην πφηε αξρίδεη ε γεξνληηθή ειηθία δελ έρεη 

δνζεί θαη θαη‟ απηήλ ηελ έλλνηα ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο παξακέλεη αζηαζέο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνγξαθηθέο κειέηεο, σζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη ην φξην ηεο 

ειηθίαο ησλ 65 εηψλ γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ έλαξμε ηνπ γήξαηνο (Έθκε, 

1999, Redfern-Ross, 2011).  

 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο, ε γήξαλζε ζπκβάιιεη ζηε 

ζηαδηαθή επηδείλσζε θαη έθπησζε ησλ βηνινγηθψλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο 

ησλ αηφκσλ κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο θιηληθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ λνζεκάησλ. Παξάιιεια κε 

ηελ έθπησζε ησλ βηνινγηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ, ε γήξαλζε 

ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ή θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ειηθησκέλσλ 

απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  Ο 

ζπλδπαζκφο βηνινγηθήο θζνξάο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζπκβάιινπλ 

πεξαηηέξσ ζηνλ επηπνιαζκφ ησλ λνζεκάησλ θζνξάο, ηε κεγάιε λνζεξφηεηα 

θαη ηελ απμεκέλε αλάγθε ηφζν θαξκαθεπηηθήο φζν θαη ελδν- θαη εμσ-

λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο.   
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1.1. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΓΖΡΑΝΖ: Γιεθνή ζηοισεία 

 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί αλαληίξξεηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ην 

ζχλνιν ησλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ ελψ ην δήηεκα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηελ 

Δπξψπε (Λπκπεξάθε θαη ζπλ, 2009:24).  Αλ θαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε ησλ Γπηηθψλ 

θνηλσληψλ ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη.  Έηζη, ην 1894 ζηε 

νπεδία θαη ην 1900 ζηε Γαιιία, θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

μεπεξλνχζαλ ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  Καηά ην δηάζηεκα απηφ, ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ αλέξρνληαλ ζην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ππνγελλεηηθφηεηα θαη ε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο πνπ ζπλεπάγνληαη πςειφ αξηζκφ ειηθησκέλσλ αξρίδνπλ λα 

απαζρνινχλ ην ζχλνιν ησλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ θαη ελ γέλεη ησλ 

αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ (Μψξνο, 2011). 

 

Κακπή ζην δήηεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ απνηέιεζαλ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950.  πγθεθξηκέλα, θαηά ην έηνο 1950 θαηαγξάθεθαλ πεξίπνπ 

335 εθαη. άηνκα ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-4 εηψλ, θαη  κφιηο 131 εθαη.  άηνκα 

ειηθίαο άλσ ησλ 65.  Με άιια ιφγηα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 0-4 εηψλ, ησλ κηθξψλ παηδηψλ δειαδή, ήηαλ 

πεξίπνπ 2,5 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ.   

Ο ΟΖΔ πξνβιέπεη επίζεο φηη, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ, θαηά ην 

δηάζηεκα 2015-2020, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 0-4 εηψλ ζα κεησζεί ζε 

πεξίπνπ 650 εθαη. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη φηη θαηά ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ν πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 ζα  ππεξβεί ζε κέγεζνο ηνλ πιεζπζκφ 

ειηθίαο 0-4 εηψλ.  Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ν παξαπάλσ πιεζπζκφο ζα 

απμεζεί απφ 601 εθαη. ην έηνο 2015 ζε 714 εθαη. ην έηνο 2020.  

Μαθξνπξφζεζκα εθηηκάηαη φηη θαηά ην 2050 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 

65 ζα είλαη πεξίπνπ 2,5 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ 

0-4 εηψλ.  Χζηφζν, ην αλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη πξνβιέςεηο ελ 

πνιινίο εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ κείσζεο ησλ γελλήζεσλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαζψο νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ήδε ζεκεηψλνπλ 

ρακειά πνζνζηά γελλήζεσλ  (United Nations, 2013). 
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χκθσλα κε ηνλ Richard Suzman, Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο ηεο 

πκπεξηθνξάο θαη Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ζην Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηε 

Γήξαλζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε δεκνγξαθηθή απηή θακπή-γηα πξψηε 

θνξά ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, ζα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηνλ 

θφζκν, άλσ ησλ 65 εηψλ απφ φ, ηη θάησ ησλ 5 εηψλ-απεηθνλίδεη ηνλ ζπλερή 

θαη βαζχ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δεκνγξαθίαο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Αλ 

θαη απηή ε ηάζε ήηαλ εκθαλήο ζηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο εδψ θαη αξθεηέο 

δεθαεηίεο, απηφ πνπ είλαη λέν είλαη ην πφζν γξήγνξα ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ζπκβαίλεη ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο.    

Απηή ε αιιαγή ζηε δεκνγξαθία ηνπ πιεζπζκνχ επεξεάδεη ηελ θνηλσλία κε 

ζεκειηψδεηο ηξφπνπο.  Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ζε ειηθία 

ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ζπλήζσο αξρίδεη απφ ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο, έρεη ήδε 

απμεζεί ζεκαληηθά.  Παξάιιεια φκσο, ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηψλ απμάλεη ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ   

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, φπσο επίζεο θαη ηελ επηβάξπλζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο ζα απμεζνχλ νη αλάγθεο γηα 

ηαηξηθή θξνληίδα φπσο επίζεο θαη ε αλάγθε χπαξμεο νίθσλ επγεξίαο. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζηελ Δπξψπε 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απμεζεί ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο.  Ζ γήξαλζε 

δελ είλαη πιένλ κφλν δήηεκα ησλ πην αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ζ αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο θαηά ηε γέλλεζε θαη ε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο έρνπλ 

απμήζεη αηζζεηά ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο  (World Population Aging, 2011).       

1.2. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΓΖΡΑΝΖ: Ζ καηάζηαζη ζηην ΔΛΛΑΓΑ 

Σν δεκνγξαθηθφ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ Διιάδα φπσο θαη γηα 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  Χζηφζν, ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

Διιάδα φπσο επίζεο θαη ε αηηηνιφγεζή ηνπ, δηαθνξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ελ 

κέξεη απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαζψο έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ην επεξεάδνπλ είλαη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, φπσο εμειίρηεθε 

θπξίσο κεηαπνιεκηθά. Παξάιιεια, θαηλφκελα φπσο ε εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε θαη ε αζηηθνπνίεζε αιιά θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, απφ ηε κία 
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κελ ζηε δεκνγξαθηθή εηθφλα, θαη απφ ηελ άιιε, ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο γήξαλζεο.   

1.2.1. Αίηια Γήπανζηρ 

Όζνλ αθνξά ηελ αηηηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, ζρεηηθέο έξεπλεο (παξαπνκπέο) 

δείρλνπλ φηη ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο ζηελ Διιάδα ζρεηίδεηαη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηα παξαθάησ:  

I. Μείσζε γελλεηηθφηεηαο 

II. Μείσζε ζλεζηκφηεηαο (ή αληίζηξνθα αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο)  

III. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ θαη πξνο ηε ρψξα.   

Ζ δεκνγξαθηθή εηθφλα θαη ηα αίηηα δηακφξθσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

1.2.2. Γημογπαθική εικόνα ηος θαινομένος ηηρ γήπανζηρ ζηην Δλλάδα 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ) θαη κε 

βάζε ηελ πην πξφζθαηε απνγξαθή (2011), ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο 

Διιάδαο αλέξρεηαη ζε 10.939.727 θαηνίθνπο.  πγθξηηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη 

ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ζεκεηψλεη απμνκεηψζεηο απφ ην 1951 θαη 

εμήο.  

Οη θχξηνη ελνρνπνηεηηθνί παξάγνληεο πξφθιεζεο ηνπ δεκνγξαθηθνχ 

πξνβιήκαηνο ζηε ρψξα καο ζεσξνχληαη: ε πνιιή ρακειή γελλεηηθφηεηα, ε 

αλεμέιεγθηε κεηαλάζηεπζε, ε νπνία ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 1951 είρε 

πάξεη ηε κνξθή επηδεκίαο, ελψ ζηηο κέξεο καο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή χθεζε, θαη νη έληνλεο πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο ηεο 

πιεζπζκηαθήο δπλακηθήο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο ην 2011, αληηπξνζψπεπε ην 2.2% ηνπ επξσπατθνχ 

πιεζπζκνχ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα αγγίδεη ηα 503 εθ. αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ε θακπή 

ζηνλ πιεζπζκφ αξρίδεη απφ ην 1951, ζηελ Διιάδα αξρίδεη ιίγν αξγφηεξα.   
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χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Πίλαθα 1. πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ, παξαηεξείηαη 

ζηελ Διιάδα απφ ην 1951, κεηαπνιεκηθά δειαδή θη εσο ζήκεξα, κία απμεηηθή 

ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη απηφ σο απνηέιεζκα ζπγθπξηαθψλ κεηαβνιψλ, 

θπξίσο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο αιιά θαη φρη κφλν. Ξεθηλάκε κε ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1951 θαη κε πιεζπζκφ 9.903.268εθ. άηνκα. ηε ζπλέρεηα: 

 

(α) παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή κείσζε ζηε δεθαεηία 1961-1971, φπνπ φκσο ε 

θπζηθή αχμεζε (γελλήζεηο κείνλ ζάλαηνη) είλαη ζρεηηθά πςειή θαη ε θαζαξή 

κεηαλάζηεπζε έληνλα αξλεηηθή, εμαηηίαο ηεο καδηθήο απνδεκίαο πξνο ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο,            

(β) ζηε δεθαεηία 1971-1981, ε θπζηθή αχμεζε αξρίδεη λα ζπκπηέδεηαη, ελψ ε 

θαζαξή κεηαλάζηεπζε είλαη ζεηηθή, ιφγσ ηεο καδηθήο παιηλλφζηεζεο απφ ηηο 

ρψξεο ππνδνρήο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ,         

(γ) ζηε δεθαεηία 1981-1991 εληζρχεηαη ε κείσζε ηεο θπζηθήο αχμεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ε παιηλλφζηεζε,      

(δ) ζηε δεθαεηία 1991-2001 ε θπζηθή αχμεζε ειαρηζηνπνηείηαη θαη ζπγρξφλσο 

δηνγθψλεηαη ζε πξσηνθαλή κεγέζε ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε, σο επαθφινπζν 

ηεο καδηθήο εηζξνήο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα, θαη      

(ε) ζηε δεθαεηία 2001-2011 ν πιεζπζκφο αξρίδεη λα κεηψλεηαη, αλ θαη ε 

θπζηθή αχμεζε παξνπζηάδεη ειαθξά αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, θαη ηνχην ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηνλ ζπγθξαηεκέλν 

επαλαπαηξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηελ δηαθαηλφκελε απνδεκία ειιήλσλ (Παπαδάθεο θαη ζπλ. 2012). 

 

 
Πίνακαρ 1. Δλλάδα: ςνολικόρ Πληθςζμόρ 1951-2011 

Έηορ Πληθςζμόρ 
Μεηαβολή Φςζική 

Αύξηζη 
Καθαπή 

Μεηανάζηεςζη 

άηομα %   

1951 9.903.268 - - - - 

1961 8.388.553 - - - - 

1971 8.768.641 380.088 4,5 839.425 -459.337 

1981 9.740.417 971.776 11,1 637.256 334.520 

1991 10.259.900 519.483 5,3 272.441 247.042 

2001 10.934.097 675.197 6,6 20.585 654.612 

2011* 10.787.690 -146.407 -1,3 39.472 -185.879 

 
Πηγή: ΔΛΣΑΣ, Απογπαθέρ Πληθςζμού 

* Οι ηιμές ηοσ πίνακα έτοσν σπολογιζηεί με προζωρινά ζηοιτεία ηης απογραθής. 



 - 14 - 

 

Με βάζε ηα ηειηθά ζηνηρεία απνγξαθήο ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 
10.939.727. 
 
χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2. πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ, παξαηεξνχκε κία 

αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ κε απηφλ ησλ 

ειηθησκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμαηηίαο ησλ κεηψζεσλ ησλ γελλήζεσλ, 

παξαηεξείηαη κία θαζνδηθή πνξεία ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ ππεξειίθσλ, φπνπ εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ 

αιιά θαη ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, παξαηεξείηαη κία ζπλερήο 

απμεηηθή πνξεία. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηελ Διιάδα, θαη κε βάζε 

ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαίλεηαη φηη ην „παξαγσγηθφ‟ ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ δειαδή ε ειηθηαθή νκάδα 15-64 παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ ή 

αθφκε θαη εληζρχεηαη νξηαθά εηδηθφηεξα κεηά ην 1981 (Πίλαθαο 2).  

 
Πίνακαρ 2. Εκαηοζηιαία καηανομή πληθσζμού καηά ομάδες ηλικιών, 

Ελλάδα 1951-2010 

Έηορ 
Ζλικιακή Ομάδα 

0-14 15-64 65+ 

1951 28,8 65,5 6,7 

1961 26,7 65,1 8,2 

1971 25,4 63,7 10,9 

1981 23,7 63,6 12,7 

1991 19,2 67,1 13,7 

2001 15,2 67,7 17,1 

2011 14,4 66,7 18,9 

 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα, δηαθξίλνπκε κηα ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή ηάζε: ε 

επηβάξπλζε ησλ ελεξγψλ αηφκσλ κε κε ελεξγά δηνγθψλεηαη ζπλερψο έλαληη 

ησλ ππεξειίθσλ θαη ακβιχλεηαη αηζζεηά έλαληη ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηε βαζκηαία δηεπξπλφκελε γήξαλζε θαη ηελ 

ππνγελλεηηθφηεηα, αληίζηνηρα. 

Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1 ε κελ ειηθηαθή νκάδα 0-14 

παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε, ε δε ειηθηαθή νκάδα 65+ παξνπζηάδεη απμεηηθή 

ηάζε, ελδεηθηηθφ ηεο πξννδεπηηθήο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.    
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Γπάθημα 1. Δθαηνζηηαία θαηαλνκή πιεζπζκνχ θαηά νκάδεο ειηθηψλ, Διιάδα 1951-2010 

 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο ζηελ Διιάδα 

ηείλεη λα ζπλδέεηαη απφ ηε κία κε ρακειή γελλεηηθφηεηα θαη απφ ηελ άιιε κε 

ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο.  Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 2, φζνλ αθνξά ηηο 

γελλήζεηο, παξαηεξείηαη κία έληνλα θαζνδηθή πνξεία κέρξη ην 2000 πεξίπνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα έρνπκε κία κείσζε πνπ θηάλεη ην 30% ηνπ κέζνπ αξηζκνχ 

γελλήζεσλ απφ ην 1960-2000, ελψ ζηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη κία 

ζηαζεξνπνίεζή ηεο, ζε ρακειά φκσο πάληα επίπεδα. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα θαηέρεη ζήκεξα (2005-2010) ελδηάκεζε ζέζε 

απφ πιεπξάο γνληκφηεηαο. 

 

Απφ ηελ άιιε έρνπκε κία ήπηα αχμεζε ηνπ δείθηε ησλ ζαλάησλ θη απηφ 

εμαηηίαο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Άιινη ελνρνπνηεηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζαλάησλ, είλαη ε ζηεθαληαία 

λφζνο θαη νη θαθνήζεηο λενπιαζίεο φπνπ απμάλνληαη ζηαζεξά ζηε ρψξα καο 

ζε αληηδηαζηνιή κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ βειηηψλνληαη πξννδεπηηθά. 

Αλεζπρεηηθή επίζεο γηα ηελ Διιάδα είλαη ε δπζαλάινγα πςειή ζλεζηκφηεηα 

απφ αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Ζ πεξηγελλεηηθή 

ζλεζηκφηεηα παξνπζηάδεη ζπλερή κείσζε, δεδνκέλνπ φηη απφ 24 0/00 ην 1983 

πεξηνξίζηεθε ζε 10,6 0/00 ην 1998. 
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ηε πεληεθνληαεηία 1960-2009 ε πξνζδνθψκελε δσή απμήζεθε θαηά δέθα 

έηε. ηελ αχμεζε απηή ζπλέβαιαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη ειηθίεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ειηθησκέλσλ αιιά θαη ε ππνρψξεζε ηεο 

βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο. Ζ Διιάδα θαηέρεη, σο πξνο ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο, ελδηάκεζε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξνπζηάδεη δε θέξδε 

ζε έηε δσήο ζηελ πεξίνδν 1950-2010, αλάινγα κε εθείλα ησλ άιισλ ρσξψλ 

ηεο Έλσζεο. Ζ επηκήθπλζε φκσο ηεο πξνζδνθψκελεο δσήο ζηε ρψξα καο 

θαίλεηαη λα θαηαγξάθεη θάπνηα ζρεηηθή πζηέξεζε ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα 

αθνχ, απφ ηελ 5ε θαιχηεξε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ πεξίνδν 

1980-1985, θαηαιακβάλεη ζήκεξα (2005-2010) ηελ 11ε ζέζε. 

 

 

Γπάθημα 2 : Αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ (ΑΓΓ) θαη αδξφο δείθηεο ζαλάησλ (ΑΓΘ). Διιάδα 

1955-2010.  

 

 

 

Πηγή: ΔΛΣΑΣ, Φπζηθή Κίλεζε Πιεζπζκνχ Διιάδνο, 2011                   
ΑΓΓ= Γελλήζεηο επί 1000 αηφκσλ εηεζίσο                    

ΑΓΘ=Θάλαηνη επί 1000 αηφκσλ εηεζίσο.  

 

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο φπσο εμειίρηεθε ηζηνξηθά ζηε ρψξα καο 

επεξέαζε θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Απηή ε ζρέζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηεο 
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παξνχζαο δεκνγξαθηθήο εηθφλαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ε θπζηθή αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη ζρεδφλ εθκεδεληζηεί.  

Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ δηαδξακαηίδεη ζηε ρψξα καο 

ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε (είζνδνο κείνλ έμνδνο κεηαλαζηψλ). Μεηαπνιεκηθά 

ζηε ρψξα καο (παξαπέκπνληαο ζηνλ Πίλαθα 1), ε κεηαλάζηεπζε παξνπζίαζε 

ζεκαληηθέο πεξηνδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ηε δεθαεηία 1961-1971, ε θαζαξή 

κεηαλάζηεπζε ήηαλ έληνλα αξλεηηθή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα ηζρπξήο εμφδνπ ησλ 

Διιήλσλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ζηηο δεθαεηίεο 1971-1981 θαη 

1981-1991 ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε εκθαλίδεηαη ζεηηθή εμαηηίαο ηεο 

παιηλλφζηεζεο ησλ Διιήλσλ απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ αιιά θαη ηεο έλαξμεο εηζφδνπ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

Διιάδα, ελψ ζηε δεθαεηία 1991-2001 ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε ήηαλ έληνλα 

ζεηηθή απφ ηελ παξαηεξνχκελε καδηθή άθημε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, 

νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο φκσο, θαίλεηαη λα επέζηξεςαλ ζηηο παηξίδεο 

ηνπο, φπσο ππνδειψλεη ην αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο θαζαξήο κεηαλάζηεπζεο 

ζηε δεθαεηία 2001-2011. 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κεηαλαζηψλ ζην δεκνγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ καο 

είλαη ζεηηθή, θαηαξρήλ άκεζα, αθνχ νη κεηαλάζηεο εληζρχνπλ ην παξαγσγηθφ 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, απμάλνληαο ην ζπλνιηθφ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

επηβξαδχλνληαο ηε γήξαλζε (Γηάγξακκα 1). Δλψ παξάιιεια ζπλέηεηλε ζηελ 

αχμεζε ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο γνληκφηεηαο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο 

δεκνγξαθηθήο δπλακηθφηεηάο ηνπ, θαζψο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο καο απνδίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιινδαπψλ, αλάκεζα ζην 1991 θαη ην 2006 (Κνηδακάλεο θαη Αλδξνπιάθε 

2009). 

 

ρεηηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, παξαηεξείηαη φηη κεηά 

ην 1990 ε απνδεκία ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ εληζρχζεθε. ην απνδεκεηηθφ 

ξεχκα ζήκεξα δελ κεηέρνπλ κφλν αλεηδίθεπηα άηνκα, φπσο ζην παξειζφλ, 

αιιά θαη επηζηήκνλεο, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, ζπληαμηνχρνη, θνηηεηέο κε 

ζπνπδέο εμσηεξηθνχ θαη πξψελ επαλαπαηξηζζέληεο. Ζ απνδεκία απηή, 

ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο, δελ είλαη πξνο ην παξφλ καδηθή, 
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ελδέρεηαη εληνχηνηο λα καδηθνπνηεζεί ζην κέιινλ, ηδίσο εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ πιήηηεη κε ηδηαίηεξε ζθνδξφηεηα ηελ Διιάδα θαη δελ 

πξνβιέπεηαη λα αληηζηξαθεί ζχληνκα. 

 

Κνηλή δηαπίζησζε φισλ ησλ εθηηκήζεσλ είλαη φηη ην αλακελφκελν κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ καο ζην θαηαιεθηηθφ έηνο (2050) δελ πξφθεηηαη λα ππεξβεί ηα 

11,6 εθ. άηνκα θαη φηη θνληά ζην ρξνληθφ πέξαο ηεο πξνβνιήο ζα αξρίζεη λα 

κεηψλεηαη ν πιεζπζκφο, επεηδή, εθηφο απφ ηνλ κεδεληζκφ ηεο θπζηθήο 

αχμεζεο, ζα είλαη επίζεο κεδεληθή ή αξλεηηθή θαη ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε. 

 

 
Πίνακαρ 3. Διιάδα: Αλακελφκελνο πιεζπζκφο 2010-2050 

 

 
Έηνο 

ΔΛΣΑΣ ΟΖΔ EUROSTAT 

(.000) Μεηαβνιή 
% 

(.000) Μεηαβνιή 
% 

(.000) Μεηαβνιή 
% 

2010 11.316 - 11.359 - 11.305 - 

2015 11.505 1,67 11.492 1,17 11.445 1,24 

2020 11.618 0,98 11.569 0,67 11.526 0,71 

2025 11.674 0,48 11.603 0,29 11.562 0,31 

2030 11.699 0,22 11.621 0,15 11.578 0,14 

2035 11.698 0,00 11.640 0,16 11.605 0,23 

2040 11.674 -0,21 11.661 0,18 11.630 0,21 

2045 11.616 -0,50 11.669 0,07 11.628 -0,02 

2050 11.500 -1,00 11.647 -0,19 11.576 -0,45 
Πηγή: Πξνβνιέο Πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ΔΛΣΑΣ, ΟΖΔ θαη EUROSTAT. 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε δπζκελήο απηή εμέιημε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ εσο ην 2050, ζα επηθέξεη άκεζε επηηάρπλζε ηεο 

γήξαλζεο, επνκέλσο θαη ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ δείθηε εμάξηεζεο. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο 4, καο επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθή απηή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ππεξειίθσλ ζε αξθεηά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κφιηο ζε 4 

δεθαεηίεο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, ηελ αξλεηηθή επηξξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη γεληθά ηελ 

πεξαηηέξσ ηζνξξνπία ηνπ θνηλσληθν-αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο 

(Παπαδάθεο θαη ζπλ. 2012). 
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Πίνακαρ 4. Διιάδα: Καηαλνκή πιεζπζκνχ θαηά ειηθία 2010-2050 

 

 

Έηορ 

 

Καηανομή καηά ομάδερ ηλικιών (%) 

 

Γείκηηρ 

εξάπηηζηρ* 

% 

 

0-14 

 

15-64 

 

65+ 

 

100,0 

2010 14,6 66,8 18,6 100,0 49,7 

2015 14,8 65,7 19,5 100,0 52,2 

2020 15,0 64,5 20,5 100,0 55,0 

2025 14,5 63,7 21,8 100,0 57,0 

2030 13,9 62,8 23,3 100,0 59,2 

2035 13,8 60,8 25,4 100,0 64,5 

2040 14,2 58,5 27,3 100,0 70,9 

2045 14,6 56,3 29,1 100,0 77,6 

2050 15,0 55,0 30,0 100,0 81,8 

 

 

1.3. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΓΖΡΑΝΖ 

Ζ πξφνδνο ηεο ηαηξηθήο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο πγηεηλήο είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ παξάηαζε ηεο 

δσήο. Δάλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη δηάθνξεο εθθπιηζηηθνχ ηχπνπ αζζέλεηεο, ν 

θίλδπλνο αληθαλφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ απμάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη 

ζπλεπψο ε παξάηαζε δσήο δελ ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ θαιή πγεία 

αιιά αληίζεηα απφ πξνβιήκαηα κε θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

(Γεσξγφπνπινο, 2010).           

Έηζη, παξαηεξείηαη: 

 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ππεξήιηθα κέιε. 

 Γπζρέξεηα ζηελ παξνρή επαξθνχο θαη πνηνηηθήο θξνληίδαο πξνο ηα 

ειηθησκέλα απηά άηνκα, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, ηθαλφηεηαο, αιιά θαη 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη ε ίδηα ε θνηλσλία καο, θαη είλαη 
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απηφ ηεο θξνληίδαο θαη ηεο πεξίζαιςεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηδηαίηεξα 

φηαλ ηα άηνκα δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο απηνζπληήξεζεο θαη ηεο 

απηνλνκίαο, ιφγσ εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ φπσο ε άλνηα. 

 Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ δπζηπρψο αλεπαξθνχο πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο καο καδί κε ηα πξνβιήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, απμάλνληαη ζπλερψο. 

 Σέινο, αο κελ μερλάκε ηελ επηξξνή πνπ έρεη δερζεί ε ειιεληθή 

νηθνγέλεηα απφ μέλα θνηλσληθά πξφηππα, κε απνηέιεζκα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ γχξσ απφ ηελ θξνληίδα ησλ 

ειηθησκέλσλ (Έθκε, 1999 θαη Redfern S., Ross F., 2011). 

ηε ρψξα καο, νη ππεξεζίεο θξνληίδαο πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο παξέρνληαη 

ρσξίο θαλέλα ζπληνληζκφ θαη θακία αθνινπζία ελεξγεηψλ απφ ην ΔΤ, απφ 

ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, απφ ηα ΚΑΠΖ, ηελ Δθθιεζία θαη άιινπο 

θεξδνζθνπηθνχο ή κε νξγαληζκνχο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ηα λνζνθνκεία 

απνηεινχλ «μελψλεο» ειηθησκέλσλ, ιφγσ αδπλακίαο παξνρήο θξνληίδαο απφ 

εμσλνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ή νίθνπο ππνζηήξημήο ηνπο. Ζ θξνληίδα ησλ 

ειηθησκέλσλ ζηνπο νίθνπο θξνληίδαο αιιά θαη ζηηο νηθίεο ηνπο αζθείηαη ρσξίο 

ηελ ζπζηεκαηηθή επίβιεςε, ηελ επηκέιεηα θαη ηε ζπκβνιή (νηθνλνκηθή, 

ζπκβνπιεπηηθή, βνεζεηηθή θιπ.) ελφο ππεχζπλνπ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα 

ηελ πιεκκειή θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ, άιινηε ιφγσ έιιεηςεο 

ελδηαθέξνληνο θαη άιινηε ιφγσ άγλνηαο. 

Ζ Σξίηε ειηθία κέλεη ινηπφλ ρσξίο ξφιν, ρσξίο ηε λέα γλψζε, ρσξίο δεμηφηεηεο 

γηα επ δελ ζ‟ απηήλ ηε δχζθνιε θαη θαηαιεθηηθή θάζε δσήο. Έηζη ζπρλά, κε ηε 

ζπλνδεία νξγαληθψλ παζήζεσλ, ηελ εκθάληζε θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ, ηελ 

εκθάληζε ηεο άλνηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ, νη 

άλζξσπνη ηεο ηξίηεο ειηθίαο απνκνλψλνληαη. Ζ απνκφλσζε δεκηνπξγεί 

αηζζήκαηα κνλαμηάο, απνγνήηεπζεο, ζιίςεο, παξαίηεζεο. Σν παξφλ γίλεηαη 

ζθιεξφ θαη ην παξειζφλ εηζβάιιεη απαηηψληαο ηνλ απνινγηζκφ ηνπ. Οη 

επηζπκίεο, ηα ζέισ, νη ζηφρνη, νη ζρέζεηο πνπ έκεηλαλ κεηέσξεο θαη 

αλνινθιήξσηεο δεηνχλ ηελ πξαγκάησζή ηνπο αιιά πξνζθξνχνπλ ζηελ 

αίζζεζε ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ. Ο ζάλαηνο κνηάδεη θνληά, θνληχηεξα απφ πνηέ, 
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θαη ν θφβνο πνπ δεκηνπξγεί ε αίζζεζή ηνπ γίλεηαη ζπρλά αθηλεηνπνηεηηθφο. Αλ 

ζ‟ απηή ηελ εηθφλα πξνζζέζνπκε θαη θάπνηεο άιιεο παξακέηξνπο, φπσο 

νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, θνηλσληθή 

απνκφλσζε, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ εκθάληζε ηεο άλνηαο θαη ηελ άκεζε θαη 

ζπλερή θξνληίδα πνπ απαηηεί, ίζσο θηάλνπκε θνληά ζην λα αληηιεθζνχκε ην 

πφζν δχζθνιν είλαη ηειηθά λα αλήθεηο ζηελ Σξίηε ειηθία ζ‟ απηήλ ηελ κνληέξλα 

δνκή δσήο πνπ ζχληνκα ζα αλαηξαπεί γηα κηα πην ζχγρξνλε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ο 

 

ΑΝΟΗΑ: ΗΑΣΡΟ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

2.1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΟΡΗΜΟ - ΓΗΑΓΝΧΖ – ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

Χο άλνηα νξίδεηαη ε πξννδεπηηθή απψιεηα ηεο δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Κεληξηθφ γλψξηζκά ηεο είλαη ε απψιεηα ηεο κλήκεο. Δπίζεο ηα αλντθά 

ζχλδξνκα ζπλεπάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο αλσκαιίεο ηεο γλσζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο: ηνπ ιφγνπ, ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ρψξνπ, ηεο 

πξάμεο (πξνεξρφκελεο απφ εθκάζεζε θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο) θαη ηεο 

εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο (ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη δηαδνρηθψλ ελεξγεηψλ) 

(Cecil, 2003).   

 

Θα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε ηεο άλνηαο απφ ηελ θαινήζε γεξνληηθή δηαηαξαρή 

ηεο κλήκεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ επηβξάδπλζε ησλ λεπξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο. Ζ άλνηα ππνδηαηξείηαη ζε θινηψδε θαη 

ππνθινηψδε, ελψ ζπρλφηεξεο κνξθέο ηεο είλαη ε λφζνο Alzheimer (ΝΑ), ε 

αγγεηαθή άλνηα, ε κεησπνθξνηαθηθή άλνηα θαη ε λφζνο κε δηάρπηα ζσκάηηα 

ηνπ Lewy (Cecil, 2003).          

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πεξηγξαθεί πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ (100) κνξθέο 

άλνηαο, πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθά αίηηα. Ζ γλσζηφηεξε νλνκαζηηθά θαη 

ζπρλφηεξε θαηά αλαινγία πιεζπζκνχ, είλαη ε άλνηα ηχπνπ Alzheimer, ε νπνία 

αληηζηνηρεί εσο θαη ζηα δχν ηξίηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο άλνηαο (Merck, 2005). 

Λφγσ ινηπφλ ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνχ εκθάληζήο ηεο αιιά θαη ησλ 

δπλεηηθψλ κε αλαζηξέςηκσλ επηδξάζεψλ ηεο ζηνλ άλζξσπν, επηιέγνπκε λα 

αζρνιεζνχκε κε απηήλ ηελ κνξθή άλνηαο ζηελ εξγαζία καο.      

 

 Ζ λφζνο Alzheimer είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή λφζνο πνπ νθείιεηαη ζε 

γελεηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη κεηαβνιηθνχο παξάγνληεο. Αλήθεη ζηηο 

εθθπιηζηηθέο λφζνπο, θαηά ηηο νπνίεο αξγά θαη πξννδεπηηθά θαηαζηξέθνληαη 

εγθεθαιηθά θχηηαξα. Πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ A. Alzheimer, έλαλ Γεξκαλφ 

λεπξνιφγν, ν νπνίνο ην 1907 πξψηνο πεξηέγξαςε ηα ζπκπηψκαηα θαη 
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λεπξνπαζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα ηεο λφζνπ, φπσο είλαη νη πιάθεο θαη νη 

λεπξντληδηαθέο εθθπιίζεηο ζηνλ εγθέθαιν (Λνγνζέηεο, 2004). 

 

2.1.1.  ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΝΟΗΑ (Νόζορ Alzheimer) 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο Άλνηαο ηχπνπ Alzheimer θαηά DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders, Fourth Edition), 

(American Psychiatric Association 1994) είλαη ηα εμήο: 

Α. Αλάπηπμε πνιιαπιψλ λνεηηθψλ ειιεηκκάησλ : 

Α1. Έθπησζε κλήκεο. 

Α2. Σνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα: α) αθαζία β) απξαμία, γ) αγλσζία, δ) 

δηαηαξαρή ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Β. εκαληηθή έθπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη ζεκαηνδνηνχλ έθπησζε απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Γ. Ζ πνξεία ηεο λφζνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαδηαθή έλαξμε θαη πξντνχζα 

γλσζηηθή έθπησζε. 

Γ. Σα παξαπάλσ γλσζηηθά ειιείκκαηα δελ νθείινληαη ζε α) άιιεο αζζέλεηεο 

ηνπ ΚΝ β) ζπζηεκαηηθέο λφζνπο γ) θαηάρξεζε νπζηψλ δ) άιιεο ςπρηαηξηθέο 

λφζνπο. 

Δ. Σα ειιείκκαηα δελ ζπκβαίλνπλ απνθιεηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαιεξήκαηνο. 

Κάζε ειηθησκέλν άηνκν κε δηαηαξαρή ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απαηηεί: 

 ηε ιήςε ελφο ιεπηνκεξνχο ηζηνξηθνχ 

 ηνλ έιεγρν ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κε ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαζψο θαη ησλ νθζαικηθψλ 

ζθεπαζκάησλ 
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 πιήξε εθηίκεζε ηεο δηάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμέηαζεο 

ησλ ζπκπησκάησλ θαη ελφο πξνηππνπνηεκέλνπ νξγάλνπ, φπσο ε 

βξαρεία κνξθή ηεο δνθηκαζίαο Geriatric Depression Scale 

 κία πιήξεο αληηθεηκεληθή εμέηαζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ 

αλαγλψξηζε νμέσλ παζήζεσλ θαη εμάξζεσλ ρξφλησλ λνζεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα ζπληείλνπλ ζηε γλσζηηθή έθπησζε 

 δηελέξγεηα κίαο ζεηξάο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

 εθαξκνγή απεηθνληζηηθήο εμέηαζεο ηνπ εγθεθάινπ 

 λεπξνθπζηνινγηθφο έιεγρνο 

(Merck, 2005) 
 

 

2.1.2.  ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΝΟΗΑ (Νόζορ Alzheimer) 

 

Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη θάξκαθα πνπ βειηηψλνπλ ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

ή πνπ επηβξαδχλνπλ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Γπζηπρψο φκσο, πιήξεο ίαζε, 

δελ ππάξρεη. Βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε πξψηκε δηάγλσζε αιιά θαη ην 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλντθνχ ππνθεηκέλνπ (Merck, 2005). 

 

 2.2. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΑΝΟΗΑ 

 

Ζ άλνηα ραξαθηεξίδεη θαη΄εμνρήλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ζπλεπάγεηαη 

ηελ πξφθιεζε πνηθίισλ ηαηξνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, νη επηπηψζεηο ησλ 

νπνίσλ επηβαξχλνπλ ηφζν ηνπο ίδηνπο ηνπο πάζρνληεο θαη ην άκεζν 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φζν θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ο 

επηπνιαζκφο ηεο άλνηαο απμάλεηαη ηαρέσο κε ηελ ειηθία, δηπιαζηάδεηαη θάζε 5 

ρξφληα κεηά ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ. Πξνζβάιιεη κφιηο πνζνζηφ 1% ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο, κεηαμχ 60 θαη 64 εηψλ, αιιά ην πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη ζε 

30 εσο 50% ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ αηφκσλ > 85 εηψλ (Merck, 2005).  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ηα ειηθησκέλα άηνκα ζήκεξα 

αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ Δπξψπε ην 16% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ην 

2025 ην πνζνζηφ απηφ αλακέλεηαη λα αγγίμεη ην 24%, δειαδή έλα ζηα 
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ηέζζεξα άηνκα ζα έρνπλ ειηθία 65 θαη άλσ έηε. ηελ Διιάδα κέρξη θαη ην 

2050 ηα άηνκα ειηθίαο 65 θαη άλσ ζα απνηεινχλ ην 30% ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Ο επηπνιαζκφο ηεο άλνηαο ζηελ Δπξψπε ην 2006 (EUROCODE) 

ππνινγίδεηαη ζηα 10.000.000, ελψ ζηελ Διιάδα ν αληίζηνηρνο αξηζκφο 

αλέξρεηαη ζηηο 160.000.   

      

Ζ ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ Alzheimer ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη 10% άλσ 

ησλ 70, ελψ ζηελ Διιάδα είλαη 6% άλσ ησλ 70 εηψλ (Tsolaki M. et al, AJAD, 

1999).  Όκσο ε ζπρλφηεηα απμάλεηαη ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ψζηε λα κηιάκε γηα έλα θαηλφκελν πνπ ζα πάξεη 

δηαζηάζεηο παλδεκίαο (80 εθαηνκκχξηα άηνκα ππνινγίδεηαη φηη ζα πάζρνπλ 

έσο ην 2020) ( Σζνιάθε, 2010).  

 

Φπζηθά, ε άλνηα δελ επεξεάδεη κφλνλ ηνπο πάζρνληεο αιιά θαη απηνχο πνπ 

ηνπο θξνληίδνπλ. Δάλ ζεσξήζνπκε φηη ζε θάζε νηθνγέλεηα κε έλαλ αζζελή 

είλαη θαηά κέζν φξν ηξία άηνκα πνπ επηκεξίδνληαη ην βάξνο, απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο λφζνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηε δσή 19 

εθαηνκκπξίσλ Δπξσπαίσλ (Alzheimer's disease in real life-the dementia 

carer's survey - Ζ λφζνο Alzheimer ζηελ πξαγκαηηθή δσή – απφ ηε ζθνπηά 

ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ ηνπο αλντθνχο αζζελείο: 

http://www.alzheimereurope.org/?lm2=C5BA5EF2EE10). 

 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πφζν νη άλνηεο απνηεινχλ πνιχ κεγάιν θφζηνο γηα 

ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. χκθσλα κε ηελ επεηεξίδα «Dementia in 

Europe Yearbook» (2008), ην ζπλνιηθφ άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο πεξίζαιςεο 

γηα ηε λφζν Alzheimer θαη ηηο άιιεο κνξθέο άλνηαο αλεξρφηαλ, ην 2005, ζε 

130 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ ΔΔ ησλ 27 (21 000 επξψ αλά αζζελή/έηνο)· 

ην 56% ησλ δαπαλψλ αθνξνχζε άηππε κνξθή πεξίζαιςεο. 

 

 

 

 

 

http://www.alzheimereurope.org/?lm2=C5BA5EF2EE10
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2.3. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΑΝΟΗΑ (ζημεία και ζςμπηώμαηα ηηρ νόζος 

Alzheimer) 

 

 πλήζσο, ην πξψην ζχκπησκα ηεο άλνηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο λφζνπ Alzheimer 

είλαη ε έθπησζε ζηελ πξφζθαηε κλήκε, ε νπνία κπνξεί λα εθδεισζεί κε: 

 επαλάιεςε εξσηήζεσλ θαη ηζηνξηψλ απφ ην άηνκν 

 ράζηκν πξαγκάησλ, πνπ αθνινπζείηαη ζπρλά απφ εθλεπξηζκφ θαη 

ζεκαληηθή αλαζηάησζε 

 αδπλακία απφθηεζεο θαηλνχξγησλ γλψζεσλ 

 αδπλακία εθκάζεζεο γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ 

Δπίζεο, έλα απφ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα είλαη νη δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ. Σα 

άηνκα έρνπλ δπζθνιία ζηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο ιέμεο, πεξηγξάθνπλ κηα 

ιέμε ζσζηά, αιιά δελ κπνξνχλ λα ηελ νλνκαηίζνπλ θαη ν ιφγνο ηνπο γίλεηαη 

ιηγφηεξν απζφξκεηνο ζε ζρέζε κε παιηά θαη πην θησρφο.     

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα άηνκα απνπξνζαλαηνιίδνληαη ρξνληθά θαη 

αξγφηεξα ρσξηθά. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο ζπγγελείο γηαηί δελ μέξνπλ 

ηη κέξα ηεο εβδνκάδνο είλαη, πφζν ηνπ κήλα έρνπκε, ηη κήλα θαη ηη έηνο. 

πλήζσο ν ρσξηθφο απνπξνζαλαηνιηζκφο έπεηαη ηνπ ρξνληθνχ. 

Παξνπζηάδεηαη επίζεο απξαμία, δειαδή ε αδπλακία λα θάλεη θάηη παξά ηε 

δηαηήξεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ε αγλσζία, δειαδή ε αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ αληηθεηκέλνπ παξά ηε κε πξνζβνιή ηνπ αηζζεηεξηαθνχ 

κεραληζκνχ.                            

Πνιιέο θνξέο ζπλππάξρεη κηα κεηαβνιή ζηνλ ραξαθηήξα ησλ αηφκσλ, ε 

νπνία ζπρλά πξνεγείηαη ηεο εθδήισζεο ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ θαηά 

αξθεηά ρξφληα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε δηαηαξαρέο ηεο ζπγθέληξσζεο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ πξψηκα ζπκπηψκαηα. Σν πξφβιεκα κε ηα ζπκπηψκαηα 

απηά είλαη πσο είλαη κε εηδηθά θαη ζπλήζσο απνδίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ 

ζηελ ειηθία, ην άγρνο ή θαη ηελ πεζκέλε δηάζεζε. Σέινο, κε γλσζηαθά 

ζπκπηψκαηα, θπξίσο θαηάζιηςε, κπνξεί λα απνηεινχλ ην βαζηθφ ζχκπησκα 

ζηελ έλαξμε ηεο άλνηαο.                    

ηα αξρηθά ζηάδηα, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κπνξνχλ λα δνπλ κφλα ηνπο, 

ρξεηάδνληαη φκσο έλα ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, ζε νξγαλσηηθά θπξίσο δεηήκαηα, 
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πξνθεηκέλνπ λα κείλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη αλεμάξηεηα 

(Φπρνγεξηαηξηθή Δηαηξεία “Ο Νέζησξ”, 2013). 

2.4. ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΖΝ ΑΝΟΗΑ 

 

Οη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο θαινχληαη θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, είλαη ζπρλέο κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε άλνηα. Δίλαη 

ζπλήζσο ε θχξηα αηηία έσο θαη ηνπ 50% εηζαγσγήο ηνπο ζε γεξνθνκεία. Χο 

απνηέιεζκα, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπληζηνχλ κία απφ ηηο πιένλ 

δαπαλεξέο δηαηαξαρέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο πιεζπζκνχο. 

 

2.4.1. Δπιβαπςνηικοί Παπάγονηερ 

 

Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθέο κεηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλνηα 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

(1) Σα άηνκα κε άλνηα είλαη αλίθαλα λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο κε ηνπο θνηλσληνινγηθνχο θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

θσλάμνπλ ζε αθαηάιιειν πεξηβάιινλ (π.ρ. ζε έλα εζηηαηφξην) ή λα 

γδπζνχλ ζε δεκφζην ρψξν. 

(2) Παξεξκελεχνπλ ηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Έηζη, κπνξεί λα 

επηηεζνχλ ζην νηθείν ηνπο πξφζσπν ή ζηνλ θξνληηζηή ηνπο, ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη σο απεηιή. 

(3) Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε ηνπο είλαη δηαηαξαγκέλε, έηζη δελ κπνξνχλ 

λα ζπκεζνχλ νδεγίεο, επαλαιακβάλνπλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο, απαηηνχλ ζπλερή πξνζνρή ή δεηνχλ πξάγκαηα (π.ρ. 

γεχκαηα) ηα νπνία έρνπλ ήδε ιάβεη. 

(4) Γελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ζαθήλεηα ή θαζφινπ. 

Έηζη, κπνξεί λα θσλάδνπλ φηαλ λνηψζνπλ πφλν ή έρνπλ αλαπλεπζηηθή 

δπζρέξεηα, λα πεξηπιαλψληαη φηαλ είλαη κφλνη ή θνβηζκέλνη ή λα 

νπξνχλ δεκνζίσο φηαλ αηζζάλνληαη ηελ νπξνδφρν θχζηε ηνπο γεκάηε. 

Ζ δηαβίσζε ζηα ηδξχκαηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, δηφηη βαζίδεηαη ζηελ πεηζαξρία θαη είλαη έληνλα 



 - 28 - 

πεξηνξηζηηθή: ηα γεχκαηα, ν ρξφλνο θαηάθιηζεο θαη ε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλα, ελψ νη θνηλσληθέο θαη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ή απαγνξεπκέλεο. Οη αζζελείο κε άλνηα, νη νπνίνη πνιιέο 

θνξέο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπο θαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ ζε θαλφλεο θαη ξνπηίλεο, ζπρλά δελ πξνζαξκφδνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο. 

 

σκαηηθέο λφζνη κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηηο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. Ο 

πφλνο, ε αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, ε επίζρεζε νχξσλ, ε δπζθνηιηφηεηα, άιια 

ζσκαηηθά ελνριήκαηα ή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

κεηαβνιέο ζηελ εθδήισζε ή ηελ έληαζε κίαο ζπκπεξηθνξηθήο δηαηαξαρήο 

(Merck, 2005). 

 

2.4.2. ΣΤΠΟΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

Γηα ηελ θαιχηεξα αθφκα θαηαλφεζε θαη πξνζέγγηζε ηεο θχζεο ηεο άλνηαο θαη 

θαηεπέθηαζη ηνπ αλντθνχ αηφκνπ, παξαηίζεηαη πίλαθαο (2-1.) ηαμηλφκεζεο ησλ 

δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλντθνχ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

δηέγεξζε: 

Πίνακαρ 4. Σχπνη Γηαηαξαρψλ πκπεξηθνξάο 

 

 

 

 

 

Γιαζπαζηικόρ 

Φσλέο ή θξαπγέο 

Ρσηάεη επαλεηιεκκέλσο ηηο ίδηεο 

εξσηήζεηο 

Πεξηπιαλείηαη (δελ θηλδπλεχεη λα πάζεη 

θαθφ δηφηη ην πεξηβάιινλ είλαη αζθαιέο) 

Γδχλεηαη ζε δεκφζηα ζέα 

Δίλαη ππεξζεμνπαιηθφο 

Γε ζπκκνξθψλεηαη ζηε ζεξαπεία θαη ηελ 

πεξίζαιςε 

Έρεη αυπλία 

 

 

υμαηικά επικίνδςνορ 

Κηππάεη άιια άηνκα 

Βιάπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

Πεξηπιαλείηαη (θηλδπλεχεη λα πάζεη θαθφ 
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δηφηη ην πεξηβάιινλ δελ είλαη αζθαιέο) 

Πεηάεη αληηθείκελα 

 

Φςσολογικόρ 

Αηζζάλεηαη αγρσκέλνο 

Δίλαη καληαθφο 

Αηζζάλεηαη θαηάζιηςε 

 

Φςσυζικόρ 

Έρεη παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

Αλαθέξεη ςεπδαηζζήζεηο (αθνπζηηθέο ή 

νπηηθέο) 

Δίλαη παξαλντθφο 

(Merck, 2005) 

 

2.5. ΣΑΓΗΑ ΣΖ ΑΝΟΗΑ 

Τπάξρεη πνιχ κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηελ εμέιημε ηεο άλνηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

λφζνπ ηνπ Alzheimer, κε απνηέιεζκα λα είλαη πνιχ δχζθνιή ε πξφβιεςε ηεο 

πνξείαο ηεο απφ ηνπο εηδηθνχο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ πνιχ 

γξήγνξα δηαλχνπλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο θαη απνβηψλνπλ κέζα ζε ιίγνπο κήλεο, 

ελψ ζε άιια άηνκα ε θαηάζηαζε εμειίζζεηαη βξαδέσο θαη ν ζάλαηνο 

επέξρεηαη πνιιά ρξφληα αξγφηεξα.  Γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο θιίκαθεο, φπσο ην Mini Mental State Examination 

(π.ρ. απνηέιεζκα >20= ήπηα, απνηέιεζκα 10-19= κέηξηα θαη απνηέιεζκα 

<10= ζνβαξή άλνηα). 

2.5.1. Ππώφμη άνοια 

 

ηελ πξψτκε άλνηα ην ζπρλφηεξν ζχκπησκα είλαη ε δηαηαξαρή ηεο 

βξαρππξφζεζκεο κλήκεο. Σν άηνκν ζέηεη επαλεηιεκκέλα ηηο ίδηεο εξσηήζεηο, 

ζπρλά κεηά απφ ιίγα κφλν ιεπηά, ή μερλάεη πνπ βξίζθνληαη ηα δηάθνξα 

αληηθείκελα. Ζ αδπλακία ηνπ απηή λα εληνπίζεη ηα δηάθνξα αληηθείκελα, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ παξάλνηα φηη έρνπλ θιαπεί.       

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη δχζθνιε ε αλεχξεζε ιέμεσλ. Μπνξεί λα μεράζεη κία 

ζπγθεθξηκέλε ιέμε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξίπινθεο εθθξάζεηο γηα λα 

απνδψζεη ην ίδην λφεκα (π.ρ. κία γξαβάηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί “απηφ ην 

http://www.nstr.gr/2013/10/mini-mental-state-examination/
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πξάγκα γχξσ απφ ην ιαηκφ”). Δπίζεο απιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο, φπσο νδήγεζε απηνθηλήηνπ, δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη νηθηαθψλ 

ζεκάησλ) κπνξεί πιένλ λα εθηεινχληαη κε δπζθνιία.  

Παξαηεξείηαη επίζεο κεηαβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθή 

αζηάζεηα θαη θαθή θξίζε. πγγεληθά πξφζσπα κπνξεί λα αλαθέξνπλ φηη “δελ 

είλαη ν εαπηφο ηνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ”, ή θάλεη πξάγκαηα πνπ δελ ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ (π.ρ. ελψ ήηαλ ηζηγθνχλεο, μαθληθά δίλεη πνιιά ρξήκαηα ζε 

κηα ακθίβνιε αγαζνεξγία). Δλαιιαγέο ηεο δηάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο επθνξίαο, παξαηεξνχληαη ζπρλά. Παξφιν πνπ ε 

πξψτκε άλνηα ζπλήζσο δελ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθφηεηα, ην άηνκν κπνξεί λα 

γίλνπλ ηδηαίηεξα επεξέζηζην, ερζξηθφ θαη αλήζπρν, εδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

έξρεηαη αληηκέησπν κε ηε γλσζηηθή ηνπ δπζιεηηνπξγία (Merck, 2005). 

 

2.5.2. Μέηπια άνοια 

 

ην ζηάδην απηφ, δηαηαξάζζεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειεί βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (π.ρ. δπζθνιεχεηαη λα θάλεη κπάλην, λα 

ληπζεί, λα πάεη ηνπαιέηα). Γελ κπνξεί λα κάζεη λέεο πιεξνθνξίεο. Γελ 

θαηαρσξεί θπζηνινγηθά πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά εξεζίζκαηα, γεγνλφο 

πνπ επηηείλεη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Μπνξεί λα 

ραζεί αθφκα θαη ζε νηθείν πεξηβάιινλ (π.ρ. δελ κπνξεί λα βξεη ην 

ππλνδσκάηηφ ηνπ). Τπάξρεη επίζεο απμεκέλνο θίλδπλνο πηψζεσλ θαη 

αηπρεκάησλ ιφγσ ζχγρπζεο θαη θαθήο θξίζεο.   

Οη ζπκπεξηθνξηθέο απηέο αιιαγέο ηφζν ηνπ πξψηκνπ φζν θαη ηνπ κέηξηνπ 

ζηαδίνπ, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θαη ζηε βαξηά άλνηα. εκαληηθή παξάλνηα 

παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 25% πεξίπνπ ησλ αηφκσλ. Μία ηδηαίηεξα νδπλεξή 

παξαιεξεηηθή ηδέα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απψιεηα ηεο απηναλαγλψξηζεο 

ζηνπο θαζξέπηεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ππνςία φηη μέλα άηνκα έρνπλ 

εηζβάιιεη ζην ζπίηη. Ζ πεξηπιάλεζε κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα, ηδηαίηεξα αλ ην άηνκν πξνζπαζεί λα επηζηξέςεη ζε νηθείν 

πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ ππάξρεη πιένλ (π.ρ. ην παηξηθφ ηνπ). Δπίζεο κπνξεί 

λα παξαηεξεζεί ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα θαη αλάξκνζηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά (Merck, 2005). 
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2.5.3. Βαπιά άνοια 

 

ην ζηάδην απηφ, ην άηνκν δελ κπνξεί λα εθηειέζεη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη γίλεηαη έηζη πιήξσο εμαξηεκέλν απφ άιια άηνκα γηα λα 

θάεη, λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα αθφκα θαη λα κεηαθηλεζεί. Ζ βξαρππξφζεζκε θαη 

ε απψηεξε κλήκε ράλνληαη πιήξσο, ελψ ην άηνκν είλαη αλίθαλν αθφκα θαη λα 

αλαγλσξίζεη ζηελά ζπγγεληθά πξφζσπα (π.ρ. παηδί, ζχληξνθν). Ζ απψιεηα 

άιισλ θηλεηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ (φπσο ε ηθαλφηεηα θαηάπνζεο) απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν ππνζξεςίαο θαη εηζξφθεζεο. Ο ζπλδπαζκφο θαθήο θηλεηηθφηεηαο 

θαη ππνζξεςίαο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν θαηαθιίζεσλ. Ζ ζπλήζεο αηηία ζαλάηνπ 

είλαη θάπνηα ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ δέξκαηνο ή ηνπ 

νπξνπνηεηηθνχ. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ζην ζηάδην εηδηθά απηφ, ηελ 

επηηαθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο 24σξνπ θξνληίδαο θαη κάιηζηα απφ εμεηδηθεπκέλα 

άηνκα πγείαο (Merck, 2005). 

  

2.6. ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΖΡΑΣΟ ΚΑΗ ΑΝΟΗΑ 

 Γηαλφεζε, κλήκε, εππξαμία, ιφγνο, ζπλαίζζεκα, ζπκπεξηθνξά, χπλνο είλαη 

βαζηθέο αλψηεξεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ αλαδεηθλχνπλ 

θαη θάλνπλ μερσξηζηή ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη πνπ φκσο ε κία κεηά ηελ 

άιιε εμαζζελνχλ, απνδηνξγαλψλνληαη θαη εμαθαλίδνληαη θαηά ηελ εκθάληζε 

ηεο άλνηαο. Απφ ηελ άιιε, ε θπζηνινγηθή γήξαλζε επεξεάδεη θη απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο θαη κεηαβάιιεη φιεο ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, κε ηνλ δηθφ ηεο 

ηξφπν θαη ξπζκφ, κε πξνθαιψληαο φκσο ηηο ηφζν αδπζψπεηεο δπζθνιίεο 

ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν (Οηθνλνκίδεο, 2005). Ζ γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

εθδειψζεσλ ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο, ζα καο βνεζήζεη ζηε δχζθνιε 

δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο ηεο άλνηαο. ε άηνκα πνπ δελ έρνπλ λεπξνινγηθή 

λφζν, ε λνεηηθή ιεηηνπξγία ηείλεη λα δηαηεξείηαη αθέξαηα κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηα 

80 έηε. Δλ ηνχηνηο, νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ιφγσ θάπνηαο επηβξάδπλζεο ηεο θεληξηθήο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Οη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλφηεηεο 

δηαηεξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ πεξίπνπ, κεηά ηελ 

νπνία νξηζκέλα πγηή ειηθησκέλα άηνκα, αλαπηχζζνπλ κία βαζκηαία 
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ζπξξίθλσζε ζην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη κία ηάζε λα θάλνπλ ζεκαζηνινγηθά ιάζε. 

Άιιεο, ζρεηηθά κε ηελ γήξαλζε, κεηαβνιέο ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη 

ιαλζάλνπζεο, αιιά κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζαλ δπζθνιία ζην ζρεκαηηζκφ 

λέσλ ζπλεηξκψλ θαη απφθηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ, δπζρέξεηα κάζεζεο θαη 

εμαζζέλεζε ηεο κλήκεο ζε κε ζεκαληηθά ζέκαηα. Δλ ηνχηνηο, απηή ε ειαθξηά 

κλεκνληθή απψιεηα, αληίζεηα κε ηελ άλνηα, δελ επεξεάδεη ηελ αλάθιεζε 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ νχηε επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

φπσο πξναλαθέξακε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θπζηνινγηθψλ γεξαηεηψλ θαη δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ελδερφκελεο άλνηεο 

(Οηθνλνκίδεο, 2005). 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ γήξαηνο θαη άλνηαο, παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 5. 

Πίνακαρ 5.  Γιαθοπέρ Γήπαηορ και Άνοιαρ 

ΓΝΧΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ ΓΖΡΑ ΑΝΟΗΑ 

Πποζαναηολιζμόρ 
Γηαηήξεζε 

Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Απψιεηα 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (δελ 

βξίζθνπλ ην δξφκν λα 

επηζηξέςνπλ) 

Ππυηοβοςλία Κινήζευν Αλάιεςε Γξαζηεξηνηήησλ 

Απψιεηα Πξσηνβνπιίαο 

Κηλήζεσλ (αλάγθε 

ελζάξξπλζεο απφ άιινπο) 

Πποζοσή 
Καιή Φπζηνινγηθή 

πγθέληξσζε 
Έθπησζε Πξνζνρήο 

εκεηψζεηο εκηλαξίνπ: Άλνηα Πξφζθιεζε ή Πξφθιεζε γηα ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία;, 12-14 /01/ 07 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ο 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΟΗΑ 

 

3.1. ΣΗΓΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ 

 

Ζ άλνηα είλαη κηα γεληθά, απεηιεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, κε έξεπλεο λα 

δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, εηδηθφηεξα, αλεζπρνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ην ελδερφκελν εθδήισζεο άλνηαο απφ φ, ηη είλαη γηα ηνλ 

θαξθίλν, κία θαξδηαθή λφζν ή ην έκθξαγκα. Δπίζεο, ζεσξείηαη έλα ζέκα 

ηακπνχ: ηδηαίηεξα ζην παξειζφλ νη άλζξσπνη ζπρλά, ήηαλ αξλεηηθνί σο πξνο 

ην λα αλαγλσξίζνπλ δεκνζίσο φηη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο είρε 

δηαγλσζηεί κε άλνηα, ή αθφκε θαη λα κηιήζεη γεληθά γηα ηελ θαηάζηαζε απηή. 

Απηή ε δεκφζηα, θνηλσληθή ζησπή αξρίδεη λα αιιάδεη. εκαληηθή είλαη ε 

ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ θαηά ηα ηειεπηαία έηε, φζνλ αθνξά ηνλ θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν πνπ έρεη επηθέξεη ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο άλνηαο 

θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε φιεο ηα ζπλεπαγφκελα απνηειέζκαηα.   

Γεκνθηιείο δξακαηηθέο ζεηξέο ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε έρνπλ 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμνηθείσζε ζρεηηθά κε ηελ άλνηα. Τπάξρεη ηαθηηθή 

θάιπςε απφ ηνλ ηχπν ζρεηηθά κε ηα πξφηππα πεξίζαιςεο ζε ηδξχκαηα 

θνηλσληθήο κέξηκλαο, θαη ηηο εκπεηξίεο νηθνγελεηψλ ζηε θξνληίδα γηα έλα 

άηνκν κε άλνηα. Δπίζεο πνιιά γλσζηά, επψλπκα άηνκα, φπσο κε ηελ 

Βξεηαλή πνιηηηθφ Μάξγθαξεη Θάηζεξ ε νπνία έπαζρε απφ άλνηα, έρεη σο 

απνηέιεζκα ε λφζνο απηή λα γίλεηαη γλσζηή.  Χζηφζν, είλαη ζαθέο φηη, αλ θαη 

ε ιέμε «άλνηα» δελ είλαη πιένλ απσζεκέλε, εμαθνινπζεί λα θέξεη 

δηαθνξεηηθέο ζπγθηλεζηαθέο θνξηίζεηο θαη ζεκάλζεηο ζε ζρέζε κε  

πεξηζζφηεξεο άιιεο δηαηαξαρέο, ιφγνπ ράξηλ ηνλ θαξθίλν, ν νπνίνο πξηλ 30 

ρξφληα ζεσξνχληαλ ηακπνχ θαη ν νπνίνο ζήκεξα επηζθηάδεηαη απφ ηελ άλνηα. 

Οη άλζξσπνη, δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηελ έλλνηα ηεο άλνηαο, γεγνλφο ην 

νπνίν θαίλεηαη απφ ην φηη, ελψ απφ ηε κία ππάξρεη κία κεξηθή γλψζε ησλ 

βαζηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ, απφ ηελ άιιε γλσξίδνπλ ειάρηζηα γηα ηα 

αίηηα πξφθιεζήο ηεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηε δσή θαζψο απηή 

εμειίζζεηαη.  Απηφο ν ζπλδπαζκφο ηεο θαιήο γεληθήο επίγλσζεο ηεο χπαξμεο 

ηεο άλνηαο, αιιά απφ ηελ άιιε ηεο θησρήο ιεπηνκεξνχο θαηαλφεζεο ησλ 
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αηηίσλ ηεο, ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο, ηείλεη λα νδεγήζεη ζε 

αλαθξηβείο ππνζέζεηο γηα ηε δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

πάζρνπλ απφ άλνηα. Έηζη φκσο δηαησλίδεηαη κία θαηάζηαζε πξνθαηαιήςεσλ 

απέλαληη ζηελ λφζν απηή θαη ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ. Δπίζεο ε φιε απηή 

αξλεηηθή ζηάζε νδεγεί ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο θαη ζηελ έγθαηξε 

ιήςε θαηάιιειεο αγσγήο (Dimentia and society-Nuffield Bioethics 2008:57-

59  

http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Dementia-Chapter-4-

Dementia-and-society.pdf ), Opinion Leader (2008) Deliberative Workshop on 

Dementia: Executive summary (London: Opinion Leader), p3. 

 

Δθ πξψηεο φςεσο ε παξαηήξεζε φηη νη γεληθέο εληππψζεηο ηεο άλνηαο είλαη 

νπζηαζηηθά αξλεηηθέο κπνξεί λα θαίλεηαη θνηλφηνπε, φκσο πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη κηα θαιή πνηφηεηα δσήο κε άλνηα είλαη δπλαηή, γηα έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ ρξφλνπ, αξθεί λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο θξαηηθέο ππνδνκέο, 

θνηλσληθέο-ηαηξηθέο-νηθνλνκηθέο, νη νπνίεο ζα ζηεξίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

αλντθνχ αιιά θαη ηνλ ίδην (Dementia: Ethical issues, Nuffield Council on 

Bioethics, 2009:57-68, Cambridge Publishers Ltd.). 

 

3.1.1. ΣΗΓΜΑΣΗΜΟ 

Σν ζηίγκα ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα γηα λα θαηαδείμεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, νη νπνίνη έρνπλ θάπνην ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο απφ 

ηνπο άιινπο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληίζηνηρεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ζηε δηθή καο εμεηαδφκελε πεξίπησζε, ην 

αλντθφ άηνκν. Ζ πξνθαηάιεςε σο πξνυπάξρνπζα ηνπ ζηίγκαηνο, είλαη κηα 

πεξίπινθε έλλνηα πνπ ππάξρεη ήδε απφ ηελ ζπγθξφηεζε ησλ πξψησλ 

θνηλσληψλ ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαηά θαλφλα πξφθεηηαη γηα κηα γλψκε ή κηα 

άπνςε ε νπνία έρεη ζρεκαηηζηεί σο απνηέιεζκα έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο ή 

κεησκέλεο αληίιεςεο. πρλά φκσο νη πξνθαηαιήςεηο δηακνξθψλνληαη ζε 

έδαθνο ειιηπψλ ή εζθαικέλσλ γλψζεσλ θαη επαθφινπζσλ αξλεηηθψλ 

ζηάζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, δηάθνξεο πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηε ρξφληα 

λφζν, φπσο ε άλνηα, πηνζεηνχληαη φρη κέζα απφ ηελ απνδεδεηγκέλε γλψζε, 
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αιιά απφ δηάθνξεο δεηζηδαηκνλίεο, δνμαζίεο, ή επηκέξνπο ξαηζηζηηθέο θαη 

εζληθηζηηθέο πεπνηζήζεηο (Blackledge D. & Barry H., 1994, Giddens A., 2002). 

 

Οη επηπηψζεηο ηνπ ζηίγκαηνο επεξεάδνπλ βαζηά ηε δσή ηνπ αλντθνχ, 

δηαβξψλνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπ θαη ηνλ θάλνπλ λα αληηκεησπίδεη ηελ αζζέλεηά 

ηνπ κε ελνρή θαη κπζηηθνπάζεηα (Byrne P., 2000, Green G., et al., 2003). 

 

Ζ ςπρνινγηθή πίεζε θαη νη δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ λνζνχλ νδεγνχλ, ηειηθά, ζηνλ 

απηνζηηγκαηηζκφ ηνπο. Σν ζηίγκα έρεη απνδεηρζεί φηη απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, 

θαζψο απνηξέπεη απφ ηε ζσζηή θαη έγθαηξε ζεξαπεία επεξεάδνληαο 

δπζκελψο ηελ πνξεία ηεο λφζνπ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (Link B. et al., 2001, Wright ER. et al., 2000). 

 

πρλά, εθηφο απφ ην άηνκν πνπ λνζεί θαη πνπ είλαη ην επίθεληξν, «λνζεί» καδί 

ηνπ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ, θαζψο θαη ν θηιηθφο πεξίγπξνο. Απηφ θπζηθά έρεη σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

απνθιείνληαο ηελ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα είρε πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηεο λφζνπ. Δπίζεο, πεξηνξηζκνί κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζην θηιηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν ιφγσ ηνπ θφβνπ ζηηγκαηηζκνχ, απνθεχγεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηα άηνκα ή ηηο νηθνγέλεηεο πνπ είλαη ήδε ζηηγκαηηζκέλεο 

(Schulze B & Angermeyer M., 2003, Corrigan P & Penn D., 1999). 

 

3.1.2. ΣΗΓΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

«ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ»  

Σν ζέκα ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηεο «δηαθνξάο» ελ γέλεη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ αηφκσλ κε άλνηα ζε κηα 

θνηλή θαζεκεξηλή δσή. Ζ δηάγλσζε ηεο άλνηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κεηάβαζε ησλ αηφκσλ ζε κηα “άιιε” θαηεγνξία, φπνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη 

ην άηνκν δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη ζε θνηλέο, θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Χο απνηέιεζκα, ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί φηη 

βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην άλνηαο ζπρλά δηαπηζηψλνπλ φηη 
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αληηκεησπίδνληαη κε δπζπηζηία απφ ηνπο ππφινηπνπο εμαηηίαο ηεο δηάγλσζήο 

ηνπο, ελψ παξάιιεια ην γεγνλφο φηη αθφκα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ζπλήζε ζηελ 

θνηλσλία, ππνλνκεχεηαη, ζεσξψληαο ηνπο φηη έρνπλ αλεπάξθεηα ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαη γεληθά αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία.  

Σν δήηεκα ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φινπο 

εθείλνπο πνπ δνπλ κε άλνηα – ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλντθνχο φζν θαη γηα 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπο θίινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε θξνληίδα, 

θαη νη νπνίνη ζπρλά δηαπηζηψλνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζχλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θξνληίδαο ηνπο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ηα ζπκπηψκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

άλνηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κεξηθέο θνξέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα 

άηνκν κε άλνηα αζρνιείηαη κε ηνπο άιινπο θαη ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε επηζπκία ελφο αλντθνχ αηφκνπ λα 

παξαθνινπζήζεη κία ζεαηξηθή παξάζηαζε κπνξεί λα απνβεί δπζάξεζηε, 

θαζψο ππάξρεη δπζθνιία επηθνηλσλίαο, φπσο γίλεηαη κε ηελ χπαξμε 

επαλαιακβαλφκελσλ εξσηήζεσλ, ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο θσλήο θαη 

εθδήισζεο αγσλίαο γηα θάηη άγλσζην πξνο εκάο. Δπηπιένλ, νξηζκέλα άηνκα 

κε άλνηα κπνξεί λα βηψζνπλ άγρνο ζε πνιπζχρλαζην ή άγλσζην πεξηβάιινλ 

θαη κπνξεί λα πξνηηκνχλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη θπξίσο κε άιινπο ζε κηθξέο 

νκάδεο, ή ζην ζπίηη ηνπο, φπνπ αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη άλεηνη. 

Χζηφζν, ηα παξαδείγκαηα απηά δελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

γελίθεπζε ησλ πεξηπηψζεσλ άλνηαο θαη σο ιφγνο ψζηε λα απνκνλψλνληαη 

απφ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Αληίζεηα, ε 

έκθαζε καο είλαη ζην εζηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ εζηθή αμία θαη ηελ ηζφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε άλνηα, θαη ηε ζεκαζία ηεο αιιειεγγχεο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζέηεη ε άλνηα, ξίρλνληαο ην βάξνο ζηελ θνηλσληθή 

νπηηθή, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

(Dementia: Ethical issues, Nuffield Council on Bioethics, 2009:57-68, 

Cambridge Publishers Ltd.). 
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3.2. ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ – ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΟΨΚΧΝ 

Οη αζζελείο κε άλνηα, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λφζνπ απφ ηε κία αιιά 

θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην είδνο ηεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ αθεηέξνπ, είλαη 

ηδηαίηεξα επάισηνη ζηε ζπκαηνπνίεζε δηαθφξσλ εηδψλ. Αξθεηά ζπρλά 

θαζίζηαληαη ζχκαηα ιεζηείαο, βαζαληζκψλ (π.ρ. γηα λα απνθαιχςνπλ πνχ 

θξχβνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο), ελψ έρνπλ αλαθεξζεί αθφκα θαη πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Αθφκε ζπρλφηεξα νη αλντθνί αζζελείο θαζίζηαληαη 

ζχκαηα εμαπάηεζεο, εμχβξηζεο, πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Ζ 

ελδννηθνγελεηαθή ζπκαηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηελ απζαίξεηε νηθεηνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αλντθψλ αηφκσλ, ηελ 

θαθνκεηαρείξηζε, ηελ παξακέιεζε (π.ρ. ηελ αδηαθνξία γηα πξνβιήκαηα 

ζσκαηηθήο πγείαο). Παξφκνηεο κνξθέο ζπκαηνπνίεζεο εκθαλίδνληαη θαη ζε 

αλντθνχο αζζελείο πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα. Πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε ζρέζεηο φπνπ φκσο πξνζδνθάηαη εκπηζηνζχλε  

(Ηζηνζειίδα WHO: http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/index.html).                                 

 

Ζ θαθνπνίεζε ησλ αλντθψλ ζπρλά παξακέλεη απαξαηήξεηε θαη ζπάληα 

αλαθέξεηαη. Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηεπθξίληζε φηη ε θαθνπνίεζε κπνξεί λα 

είλαη εθνχζηα ή αθνχζηα θαη φηη δελ θαιχπηεη κφλν ηε ζσκαηηθή, αιιά θαη ηελ 

ςπρνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή, νηθνλνκηθή θαη θαξκαθεπηηθή 

θαθνπνίεζε, φπσο αθφκα θαη ηελ παξακέιεζε. ε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, πνπ γίλεηαη πάληα ζθoπίκσο, ε αθνχζηα 

θαθνπνίεζε πξνθχπηεη ζπρλά απφ έιιεηςε θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλντθνχ αηφκνπ θαη απφ ηελ δπζθνιία ηνπ θξνληηζηή λα 

ζπκβηβάζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αλντθνχ αηφκνπ κε ηηο δηθέο ηνπ 

πξνζσπηθέο ή επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο (“Δπξσπατθφο Υάξηεο 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

καθξνρξφληα θξνληίδα θαη βνήζεηα” http://lifelinehellas.gr/wp-

content/uploads/2014/03). 

 

 

 

 

http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/index.html
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3.3. ΑΣΤΠΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΗΔΖ ΦΡΟΝΣΗΣΧΝ 

Ζ άλνηα, θαη εηδηθφηεξα ε άλνηα ηχπνπ Alzheimer, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πξννδεπηηθή έθπησζε ηεο κλήκεο θαη ησλ άιισλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμάξηεζε ησλ επεξεαζκέλσλ αηφκσλ θαη ηελ αλάγθε 

ππνζηεξηθηηθήο θξνληίδαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ κε γεξνληηθή άλνηα 

δνπλ ζηελ θνηλφηεηα κε θχξηνπο θξνληηζηέο κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο ζπδχγνπο, νη νπνίνη είλαη θαη νη ίδηνη ειηθησκέλνη. Ζ νηθνγέλεηα 

θαη νη αλεπίζεκνη απηνί θξνληηζηέο δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφηαην ξφιν 

ζηελ ππνζηήξημε κεηνλεθηνχλησλ ειηθησκέλσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ, 

θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θξνληίδαο πγείαο. Σν έξγν απηφ δελ είλαη εχθνιν, θαη είλαη γεκάην απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη θπζηθή εμάληιεζε κε απνηέιεζκα νη ζπγγελείο 

πνπ θξνληίδνπλ ηέηνηνπο αζζελείο λα ραξαθηεξίδνληαη θαη απηνί ζαλ «ηα 

θξπκκέλα ζχκαηα» ηεο λφζνπ Alzheimer (Zarit θαη ζπλ.1986). Γεληθά νη 

νηθνγέλεηεο πνπ θξνληίδνπλ αζζελείο κε άλνηα θαη ηδηαίηεξα νη πξσηνβάζκηνη 

θξνληηζηέο βηψλνπλ απμεκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα, ρακεινχ 

επηπέδνπ πνηφηεηα δσήο θαη θνηλσληθή απνκφλσζε (DiBartolo 2000, Zarit & 

Whitlack 1995, George & Gwyther 1986, Clyburn θαη ζπλ.2000, Bell θαη 

ζπλ.2001, Colvez θαη ζπλ.2002, Coen θαη ζπλ.2002). 

 

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο θξνληίδαο ζα ήηαλ ηεξάζηην γηα ηα θξάηε αλ νη 

νηθνγέλεηεο δελ αλαιάκβαλαλ απηή ηελ ππνρξέσζε. Έηζη ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή φρη κφλν γηα ηα αζζελνχληα κέιε ηνπο, αιιά θαη γηα 

ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Πνιιέο θνξέο φκσο απηφ γίλεηαη εηο βάξνο ηεο 

επεκεξίαο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πξσηνβάζκησλ θξνληηζηψλ. Ζ 

θξνληίδα ειηθησκέλσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη ζηξεζζνγφλνο θαη 

επηβαξπληηθή γηα πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηαηξηθή 

λνζεξφηεηα κε ηε κνξθή ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο. Οη θπζηθέο 

απαηηήζεηο ηεο θξνληίδαο θαη ε βηνινγηθή επαισηφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ 

θξνληηζηψλ κπνξεί λα ππνβηβάζνπλ ηε δηθή ηνπο θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο 

θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζνπλ λέα ζχκαηα ηεο θξνληίδαο. Έηζη φζν κεγαιχηεξν 

ρξφλν νη πξσηνβάζκηνη θξνληηζηέο παξακέλνπλ πγηείο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα 
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δηαηεξήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ζα απνιακβάλνπλ ηε δσή ηνπο θαη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδνπλ θαιχηεξα ηα αγαπεκέλα ηνπο άηνκα. Ζ 

ζπζζψξεπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε θξνληίδα ελφο 

εμαξηεκέλνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο «επηβάξπλζε» 

(burden) (Zarit θαη ζπλ.1986, George & Gwyther 1986 θαη άιινη). Γεδνκέλσλ 

κάιηζηα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ΝΑ, ε θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε άλνηα 

θαίλεηαη λα είλαη πην δχζθνιε θαη πην επηβαξπληηθή απφ ηε θξνληίδα αηφκσλ 

κε άιιεο ρξφληεο αζζέλεηεο (Αlmberg θαη ζπλ.1997).  

 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηα άηνκα απηά ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αθφκα θαη ζηηο πην βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δσήο ηνπο, θαη γίλνληαη φιν θαη πην εμαξηεκέλα απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα 

θξνληίδνπλ. Έρεη δεηρζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο φηη ηα ζπκπηψκαηα απηά 

πξνθαινχλ πεξηζζφηεξε ελφριεζε ζηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

απφ φ,ηη ε επηδείλσζε ηεο κλήκεο, άιισλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ξπζκίδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξφβιεςε γηα 

ηδξπκαηνπνίεζε ησλ αζζελψλ. Δπηπξνζζέησο θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εκθάληζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ θαη ηεο θαθνπνίεζεο ησλ ειηθησκέλσλ, γεγνλφο ην 

νπνίν ίζσο είλαη θαηαλνεηφ, δνζεηζψλ ησλ αληηδξάζεσλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ηα ζπκπηψκαηα απηά ζηνπο άιινπο θαη θπξίσο ζηα άηνκα ηα 

νπνία ηνπο θξνληίδνπλ. Πέξαλ φκσο απφ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη ν αζζελήο, ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θξνληίδαο αζζελψλ κε ηε ΝΑ θαη 

άιιεο άλνηεο νθείιεηαη θαη ζηα μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα, θαη ηα νπνία είλαη ηα εμήο (Vitaliano θαη ζπλ.1991):  

 

 Σα άηνκα ηα νπνία παξέρνπλ θξνληίδα θαη ηδηαίηεξα νη ζχδπγνη 

πξνέξρνληαη απφ κία ειηθηαθή νκάδα ηεο νπνίαο ν πιεζπζκφο 

απμάλεηαη ηαρχηαηα θαη αληηκεησπίδεη απμεκέλν θίλδπλν αζζελεηψλ.  

 Σν ζηξεο πνπ βηψλνπλ είλαη ρξφλην θαη δηαξθέο ιφγσ ηεο εθπησηηθήο 

πνξείαο ηεο λφζνπ θαη επεηδή ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ησλ ζπκάησλ 

ηεο κπνξεί λα θηάζεη πάξα πνιιά ρξφληα.  
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 Οη ζχδπγνη θξνληηζηέο είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη, δηφηη ράλνπλ ηε 

ζπληξνθηά ηνπ ζπδχγνπ ηνπο θαη ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

επηδεηλψζεη ηα ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα.  

 Ο ζπλδπαζκφο ηεο απψιεηαο, ηνπ καθξνρξφληνπ άγρνπο θαη ηεο 

βηνινγηθήο επαισηφηεηαο κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηε θπζηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα νξηζκέλσλ θξνληηζηψλ θαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν 

πεξαηηέξσ πξνβιεκάησλ πγείαο.  

 Πηζαλή αζζέλεηα ησλ θξνληηζηψλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφθαζε 

ηνπο λα ηδξπκαηνπνηήζνπλ ηνλ αζζελή.  

 

3.4. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ έθθξαζε βνχιεζεο, απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

αηφκνπ ζε θάζε θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ζ λφζνο ηνπ Alzheimer θαη νη ζπλαθείο 

άλνηεο απνηεινχλ πεδίν φπνπ ην ζεκειηψδεο απηφ δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ 

ηίζεηαη πνιχ ζπρλά ππφ ακθηζβήηεζε. Πνιιέο θνξέο ν ραξαθηεξηζκφο θαη 

κφλνλ ελφο αηφκνπ σο αλντθνχ είλαη ηθαλφο λα ππνβάιιεη ην άηνκν απηφ ππφ 

θαζεζηψο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο, κε κεξηθή ή πιήξε ζηέξεζε ηεο 

δπλαηφηεηάο ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη απηφβνπια ηηο ππνζέζεηο ηνλ 

(Αιεβηδφπνπινο, 2014). 

Σα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ κε άλνηα –ηδίσο ε πξνζσπηθή ειεπζεξία, ε 

πξνζσπηθή αζθάιεηα, ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, ε ειεπζεξία θίλεζεο, ην 

δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε θιηληθή έξεπλα)‐ πξέπεη λα 

πξνζεγγίδνληαη ππφ ην πξίζκα ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηδίσο ηεο ΔΓΑ 

θαη ηεο χκβαζεο ηνπ Oviedo, θαζψο θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο θιηληθέο κειέηεο. Σα δηθαηψκαηα απηά 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζην χληαγκα, ζε εηδηθά άξζξα .  

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο αλντθνχο αζζελείο έρνπλ νη 

δχν ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 

αμίαο (άξζ. 2 παξ. 1) θαη γηα ηελ ηζφηεηα (άξζ. 4 παξ. 1). Με αθεηεξία απηέο 

ηηο αξρέο, ε εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο απηνλνκίαο θαη ε επηβνιή 
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ησλ ιηγφηεξσλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ αλντθφ αζζελή, απνηεινχλ δεζκεπηηθέο 

λνκηθέο επηηαγέο θαη ζηελ έλλνκε ηάμε καο (Δηαηξεία Νφζνπ Alzheimer θαη 

πλαθψλ Γηαηαξαρψλ, Αζελψλ, http://www.alzheimerathens.gr). 

 

Όπσο είδακε, ε άλνηα είλαη κηα αζζέλεηα ε νπνία κεηψλεη ζηαδηαθά ηελ 

πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα κε απνηέιεζκα λα ειαηηψλεηαη θαη ε δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ επίζεκε δηάγλσζε, ε νπνία 

ζπλήζσο δηελεξγείηαη ζηα κέηξηα ζηάδηα. Απνηέιεζκα ηεο κείσζεο απηήο είλαη 

ν αζζελήο λα έρεη πνιιέο θνξέο δηαπξάμεη πξάμεηο επηδήκηεο ζηελ εξγαζία 

ηνπ, ηα νηθνλνκηθά ηνπ, ηα πεξηνπζηαθά θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπ. Δπίζεο, κεηά 

ηελ επίζεκε δηάγλσζε θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνιχρξνλε αζζέλεηαο, ν 

πάζρσλ έρεη αλάγθε απφ έλαλ θξνληηζηή ν νπνίνο ζα ηνλ αληηθαζηζηά ζε φιεο 

ηνπ ηηο πξάμεηο θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ επεκεξία ηνπ. Όια απηά είλαη, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ γλσζηά, ζηνπο λνκνζέηεο ςπρηθήο πγείαο. 

Γπζηπρψο φκσο έσο ζήκεξα δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ε άλνηα σο αζζέλεηα 

ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, θη έηζη αλαγθαδφκαζηε λα πξνζαξκφδνπκε ηελ 

ήδε ππάξρνπζα γηα άηνκα κε εθ γελεηήο πλεπκαηηθή αλαπεξία ή κε βαξηά 

εγθεθαιηθή βιάβε . Γπζηπρψο φκσο ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο λφζνπ καο αλαγθάδεη 

λα δηαπηζηψλνπκε ζεκαληηθά θαη δπζαλαπιήξσηα θελά θαη εμαηξέζεηο θπξίσο 

απφ ηηο θαηεγνξίεο ρνξήγεζεο ησλ εμστδξπκαηηθψλ επηδνκάησλ, ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ησλ 

αηφκσλ κε άλνηα. Απηή ε έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα αλντθά άηνκα, 

εληείλεη ηε ζπκαηνπνίεζε ηνπο αιιά θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηφζν απηψλ φζν θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ/θξνληηζηψλ ηνπο (Λέθθα-Μαξθάηε, 2007). 

ηελ Διιάδα ππάξρεη αλππαξμία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη άγλνηα ζηελ 

αλαθνξά ηνπ φξνπ “Άλνηα”. Οηηδήπνηε πξάμεηο έρνπλ αλάγθε λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο ή θάιπςεο βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ε νπνία ηζρχεη 

γηα ηνπο ςπρηαηξηθνχο αζζελείο, ε νπνία φκσο δελ θαιχπηεη λεπξαιγηθνχο 

ηνκείο φπσο ε αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, ε αλαπεξηθή ζπληαμηνδφηεζε, ε 

αλαδξνκηθή ηζρχο ηεο δηάγλσζεο γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο θαη ν νπζηαζηηθφο 

έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ θεδεκφλα απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην θαη ην 

ζπγγεληθφ ζπκβνχιην. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα ζπλδξάκνπκε 
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φινη ζηελ αλαζεψξεζε θαη πξνζαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο κε 

άκεζε κλεία ηνπ φξνπ “Άλνηα” απφ ην λνκνζέηε (Μαξθάηε, 2014). 

Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο έιιεηςεο λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηε ρψξα καο 

αληηιακβαλφκαζηε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

– θαθνπνίεζεο ησλ αλντθψλ ππνθεηκέλσλ. Ζ πξφιεςε ηεο ζπκαηνπνίζεο ησλ 

αλντθψλ αζζελψλ πεξηιακβάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηε 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ηε ζηήξημε νηθνγελεηψλ θαη θξνληηζηψλ, ηε δεκηνπξγία 

πξνλνηαθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ αλίρλεπζε χπνπησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζε εγθαηαιειεηκκέλνπο θαη άπνξνπο αλντθνχο (ηθιαθίδνπ 

Π. θαη ζπλ., 2012). 

3.5. Ππόλητη 

Ζ αλππαξμία εληαίνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ άλνηα ζηα επξσπατθά 

θξάηε ψζεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ νλνκαζία LAWNET κε ηε ζπλδξνκή λνκηθψλ, ηαηξψλ 

θαη θξνληηζηψλ απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο (www.eur-lex.europa.eu). Σν 

πξφγξακκα απηφ νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο θάζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεθε ηνπο 

παξαθάησ ηνκείο:  

 Α) Σα λνκηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε άλνηα ηα νπνία έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ θεδεκνλία, ηελ έξεπλα, ην δηθαίσκα ηεο ελεκέξσζεο ζηε 

δηάγλσζε, πιεξνθφξεζε θαη ζπλαίλεζε ζηελ παξνρή ζεξαπείαο θαη ζηα 

εξεπλεηηθά πξσηφθνιια, ην ζέκα ηνπ εγθιεηζκνχ ζε ίδξπκα, 

  Β) Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε δηαθφξσλ κέηξσλ ζρεδηαζκέλσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ησλ θηλήζεσλ, θαη 

  Γ) έλα έγγξαθν πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ (δηαζεθψλ δσήο-living will) 

(Μαξθάηε, 2014). 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ θαη γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε, γηα ηελ εμάιεηςε ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο/θαθνπνίεζεο ησλ αλντθψλ αηφκσλ, ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηφζν 

απηψλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο:  
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 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε ηεο άλνηαο. 

 Ζ ίδξπζε εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα αζζελείο κε άλνηα - 

Γηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ θαη 

δνκψλ. 

 Ζ πξφζβαζε φισλ ησλ αζζελψλ ζε θαξκαθεπηηθέο θαη κε 

θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο. 

 Ο ζεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ - Θέζπηζε λνκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα αζζελείο κε άλνηα. 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ ησλ αζζελψλ - 

Δπηδφκαηα θαη βνεζήκαηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ κε Άλνηα. 

 Ζ δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε λφζν Alzheimer. 

 Ζ ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζε εζληθφ θαη παλεπξσπατθφ 

επίπεδν – δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 

3.6. ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΖ ΑΝΟΗΑ 

Ζ άλνηα είλαη κία λφζνο πνπ, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, πιήηηεη θπξίσο 

άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ, ελψ ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηεο νινέλα θαη 

απμάλεηαη, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. Ζ έθπησζε 

ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε κλήκε θαη ε θξίζε, ζρεηίδεηαη κε δαπαλεξή 

πεξίζαιςε θαη έμνδα πνπ αξρίδνπλ κε ηελ φιν θαη πην έγθαηξε δηάγλσζή ηεο. 

Σα ζπλνιηθά έμνδα πεξηιακβάλνπλ άκεζα ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, 

καθξνρξφληα θξνληίδα θαη απνθαηάζηαζε, θαη έκκεζα, ηε ρακέλε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλντθνχ αιιά θαη ηνπ θξνληηζηή, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο (Χξνινγάο θαη ζπλ., 2005:620). Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο ηεο 

άλνηαο εθηηκάηαη φηη είλαη πςειφ θαη δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ 

δηαθφξσλ θξαηψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο απηνχ ην επσκίδνληαη 

ζπλήζσο νη νηθνγέλεηεο ησλ αλντθψλ αηφκσλ. Σαπηφρξνλα φκσο, ζεκαληηθφ 

κεξίδην ηνπ θφζηνπο δηαρέεηαη ζην θξάηνο θαη επξχηεξα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

πγθξηηηθή κειέηε ηνπ θφζηνπο δηάθνξσλ αζζελεηψλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, 

πνπ έγηλε ζηε βάζε άιισλ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ, έδεημε φηη ε άλνηα θαη πην 
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ζπγθεθξηκέλα ε ΑΣΑ (Άλνηα Σχπνπ Alzheimer) πξνθαιεί θαη κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε κε έμνδα πνπ θζάλνπλ ην χςνο ησλ 7.06 εσο 14,93 

δηο. ιίξεο. Άιιεο παζήζεηο, φπσο ηα θαξδηαθά επεηζφδηα, θνζηίδνπλ ζην 

θξάηνο 4,05 δηο. ιίξεο, ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά 3,2 δηο. ιίξεο, ελψ ην θφζηνο 

ηνπ θαξθίλνπ θηάλεη κφλν ζηα 1,6 δηο. ιίξεο ην ρξφλν (Leung et al., 2003; 

Μεληελφπνπινο  θαη Μπνχξαο, 2002).  

Αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

έρνπκε επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο θαη εηδηθφηεξα 

ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε θαηεγνξίεο φπσο: 

Έξοδα αζθενών (πεπιλαμβάνονηαι ηα έξοδα πος δεν επιζηπέθονηαι 

ζηοςρ αζθενείρ) 

 Φαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

 Δπηζθέςεηο εηδηθψλ 

 Μεηαθνξέο ( απηνθίλεην, ηαμί, δεκφζηα κέζα ) 

 Πξνζαξκνγή ηνπ νηθηαθνχ πεξηβάιινληνο 

 Αλεπίζεκε πεξίζαιςε 

 Πξνζσπηθά έμνδα ( ηαηξηθά κεραλήκαηα / ζπζθεπέο ) 

 Φπζηθνζεξαπείεο 

 Απψιεηα εξγαζηαθνχ εηζνδήκαηνο 

 

Έξοδα πολιηείαρ 

 Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

 Ακνηβέο ζεξαπεπηψλ 

 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη άιιεο δηαγλσζηηθέο έξεπλεο 

 Φάξκαθα 

 Μεηαθνξέο ( ΔΚΑΒ ) 
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Έξοδα Ηδιυηικού ηομέα 

 Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

 Φαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

 Δξγαζηεξηαθά ηεζη θαη άιιεο δηαγλσζηηθέο έξεπλεο 

(Χξνινγάο θαη ζπλ. 2005). 

 

Tν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνχ αθνξά ζην θφζηνο ηεο άηππεο θξνληίδαο θαη 

ηεο απψιεηαο παξαγσγηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ησλ 

θξνληηζηψλ, ζην ζηάδην εμάξηεζεο ζην ζπίηη ππνινγίζηεθε φηη απαηηνχληαη 

168 ψξεο κεληαίσο απφ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη πεξίπνπ 72 ψξεο 

απφ θάπνηα νηθηαθή βνεζφ. 

Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηαηξηθή θξνληίδα απμάλεηαη φζν ν 

αζζελήο κεηαβαίλεη απφ ην ζηάδην απηνλνκίαο ζην ζηάδην εμάξηεζεο ζην ζπίηη 

θαη κεηψλεηαη φζν θηλείηαη πξνο θάπνην ίδξπκα. Ζ θξνληίδα ζε ίδξπκα κεηψλεη 

ηελ νηθνγελεηαθή δέζκεπζε, αιιά απμάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θξνληίδαο ηνπ 

αζζελνχο. 

ε πηινηηθή κειέηε πνπ έγηλε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηε θιήξπλζε 

Καηά Πιάθαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Νφζνπ Alzheimer‟s θαη 

πλαθψλ Γηαηαξαρψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2001 εσο 2002, ππνινγίζηεθε φηη ην 

θφζηνο ηεο ΑΣΑ αλάγεηαη εηεζίσο ζηα 20.966,40 επξψ αλά αζζελή. 

Αληίζηνηρα ην εηήζην θφζηνο αλά αζζελή κε ΚΠ αλάγεηαη ζηα 20.739,60 

επξψ. 

 ε έξεπλα ησλ Κπξηφπνπινπ θαη ζπλ. πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2005, 

ππνινγίζηεθε φηη ην κεληαίν θφζηνο γηα έλαλ αζζελή ζην ζηάδην απηνλνκίαο 

ήηαλ 341€, ζην ζηάδην εμάξηεζεο ζην ζπίηη 957€ θαη ζην ζηάδην εμάξηεζεο ζε 

ίδξπκα 1.267€. Καηά ζπλέπεηα ην εηήζην ζπλνιηθφ θφζηνο, ππνινγίζηεθε 

κεηαμχ 4.092 θαη 15.204 επξψ. Δπηπιένλ ηα έμνδα δηαθξίλνληαη ζε άμεζα, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφιεςε, ηελ δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηε 

καθξνρξφληα θξνληίδα θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη ζε έμμεζα, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρακέλε παξαγσγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηνπ 

θξνληηζηή ιφγσ ηεο λφζνπ. 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο άλνηαο είλαη 

πςειφ θαη βαίλεη απμαλφκελν ιφγσ ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο άλνηαο. Χζηφζν 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην θφζηνο άλνηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε ηαηξηθή 

θξνληίδα. ε απηνχ ηνπ είδνπο ην θφζηνο ζπρλά ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεηαη ε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζηνπο αλντθνχο απφ νηθεία 

πξφζσπα, ηα νπνία πνιιέο θνξέο αλαγθάδνληαη είηε λα απνπζηάδνπλ ζπρλά 

είηε θαη αθφκε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο κεγάιεο απαηηήζεηο ηεο ζπλερνχο θξνληίδαο. Απηή ε 

πεξίπησζε αθνξά ηδηαίηεξα ηε ρψξα καο, ζηελ νπνία ε θνηλσληθψο απνδεθηή 

κνξθή πεξίζαιςεο, έγθεηηαη ζηελ αλάιεςε ησλ πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ απφ 

ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία θαη αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ηνπ αλντθνχ αηφκνπ ζην 

ζπίηη. Γελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φκσο θαη έλαο άιινο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, απηφο ηνπ ςπρηθνχ θφζηνπο πνπ πθίζηαηαη ν αλντθφο αιιά 

θπξηφηεξα ν επηθνξηηζκέλνο θξνληηζηήο (Χξνινγάο θαη ζπλ., 2005). 

 

3.7. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΟΨΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ: ΓΟΜΔ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

Οη άλνηεο είλαη παζήζεηο κε πνιχρξνλε δηαδξνκή, γηα ηηο νπνίεο ε ηαηξηθή 

θξνληίδα εμαληιείηαη πξνο ην παξφλ ζηελ ζπκπησκαηηθή αλαθνχθηζε θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα επηβξάδπλζεο ηεο παζνινγηθήο δηεξγαζίαο. ηελ Διιάδα ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ κε άλνηα δηακέλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο, κε ή ρσξίο έκκηζζν θξνληηζηή. Σν ςπρνινγηθφ, πξαθηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

θνξηίν ησλ θξνληηζηψλ είλαη βαξχ θαη πνιχπιεπξν. Απφ ηελ άλνηα πάζρεη 

νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα! 

ηε ρψξα καο ην πιέγκα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνπο αζζελείο κε άλνηα θαη 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο αθφκα ππνιείπεηαη ησλ αλαγθψλ. Χζηφζν, ππάξρεη 

δηαξθψο απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα θαη αλάπηπμε λέσλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δίλαη πηα ζαθέο φηη νη αλάγθεο απηήο ηεο νκάδαο αζζελψλ δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε ηελ ζηελά ηαηξηθή παξέκβαζε θαη κφλνλ ελψ ελ ηέιη, θνζηίδεη 

ιηγφηεξν ζην ζχζηεκα ε έγθαηξε θαη πνιχπιεπξε παξέκβαζε ζηελ άλνηα ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν. 
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ηηο 26 επηεκβξίνπ 2014 ζηελ αίζνπζα ηεο Κεληξηθήο θελήο ηεο ηέγεο 

Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Χλάζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

εμαηξεηηθή επηηπρία ε επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα 

ηελ Άλνηα θαη ηε λφζν Alzheimer ζηε ρψξα καο. Με ζχλζεκα: «νπ πεξλάεη 

απ' ην κπαιφ; Ζ λφζνο Alzheimer καο αθνξά φινπο» ε εθδήισζε έδσζε ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ κείδνλνο ζέκαηνο ηεο άλνηαο ζηελ Διιάδα θαη ηφληζε ηηο 

ηαηξηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπ παξακέηξνπο. Καηαιαβαίλνπκε 

ινηπφλ ηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο χπαξμεο θαηάιιεινπ ζρεδίνπ δξάζεο 

γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ πνπ αθνξνχλ φινπο καο, 

θαζψο αγγίδεη φια ηα επίπεδα δσήο καο, ηφζν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ αιιά 

θαη πξνζσπηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη θπξίσο ςπρνινγηθφ επίπεδν. 

Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο εθπνλήζεθε απφ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζπγθξφηεζε 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη έζεζε ηα ζεκέιηα ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο άλνηαο ζηε Διιάδα, λα απμεζνχλ θαη 

λα ζπληνληζηνχλ νη θαηαθεξκαηηζκέλεο έσο ζήκεξα ππεξεζίεο θαη δνκέο 

Τγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο φρη 

κφλν ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο πνπ δηθαηνχληαη ηα άηνκα κε άλνηα θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά θαη γηα λα επηηχρνπκε, καθξνπξφζεζκα, ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ θξαηηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε λφζν. 

Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ άλνηα θαη ηε λφζν Alzheimer ζπγθεθξηκέλα 

πξφηεηλε: 

- Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε 

- Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε αιιά θαη ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο λφζνπ 

- πληνληζκφ ηνπ δηθηχνπ ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα άκεζε 

πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ θαη 

ησλ θξνληηζηψλ ηνπο κεηά ηε δηάγλσζε 

- Σελ χπαξμε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα αλντθνχο αζζελείο ρσξνηαμηθά 

θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηελ Διιάδα 

- αθέο λνκηθφ πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αζζελψλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Βεληδέινο, 2014).  
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Έκθαζε πιένλ δίλεηαη ζην λα βνεζήζνπκε ηνπο αλντθνχο αζζελείο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο λα κάζνπλ λα δνπλ κε ηελ άλνηα θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλέπεηέο ηεο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ κηα θαιή πνηφηεηα 

δσήο θαη κηα φζν ηε δπλαηφλ θπζηνινγηθή θαζεκεξηλφηεηα. Οη νινέλα 

απμαλφκελνη αζζελείο κε λφζν Alzheimer ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο θαη δνκέο, ρξεηάδνληαη Ηαηξεία Μλήκεο, Κέληξα Ζκέξαο θαη 

Ξελψλεο γηα καθξνρξφληα παξακνλή, ρξεηάδνληαη πξνγξάκκαηα «Βνήζεηαο 

ζην πίηη». Σα θξάηε, νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, θαζέλαο καο πξνζσπηθά 

πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε ψζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ επεξρφκελε 

επηδεκία ηεο άλνηαο (αθθά, 2009). 

3.7.1. ΓΟΜΔ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ 

Οη ηππηθέο ππεξεζίεο καθξνρξφληαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ παξέρνληαη απφ 

ην Κξάηνο, απφ νξγαληζκνχο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη 

νηθνγελεηνθεληξηθή θαη νη αλάπεξνη θαη ειηθησκέλνη θξνληίδνληαη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ζηα ζπίηηα απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Οη μελψλεο ειηθησκέλσλ ζηε ρψξα καο θαιχπηνπλ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ππαξρνπζψλ αλαγθψλ, αλήθνπλ θπξίσο ζε εθθιεζηαζηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε 

θιεξνδνηήκαηα θαη ζε δνκέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δελ δηαζέηνπλ 

εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα γηα αζζελείο κε άλνηα. Τπάξρνπλ κφλν ειάρηζηα 

ηδησηηθά γεξνθνκεία πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ άλνηα. 

Σα Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ.) είλαη κνλάδεο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ απφιπηα (ιφγσ θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ, 

άλνηαο θ.ιπ.) θαη ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ηα θξνληίδεη, 

θπξίσο νη γπλαίθεο, εξγάδεηαη ή αληηκεησπίδεη ζνβαξά θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο θαη αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηε θξνληίδα. 

Σα Κ.Ζ.Φ.Ζ. παξέρνπλ δσξεάλ ππεξεζίεο εκεξήζηαο θαη νιηγφσξεο 

θηινμελίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε λνζειεπηηθή θξνληίδα 

• ε θξνληίδα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο 
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• ε αηνκηθή πγηεηλή 

• ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. 

Σν πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην πίηη" απεπζχλεηαη ζε άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη πιήξσο. Σν πξφγξακκα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή 

θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, λνζειεπηηθή θξνληίδα, νηθνγελεηαθή βνήζεηα θαη 

ζπληξνθηά. Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαζθαιίδεηαη απφ κηα 

εμεηδηθεπκέλε θαη θαιά νξγαλσκέλε νκάδα επαγγεικαηηψλ Τγείαο (Δηαηξεία 

λφζνπ Alzheimer θαη ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ, Αζελψλ,  

http://www.alzheimerathens.gr). 

 

Έξεπλεο ησλ νξγαλψζεσλ Alzheimer έρνπλ δείμεη ηα ζεκαληηθά πνιιαπιά 

θελά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ γηα ηελ άλνηα ζηελ Διιάδα. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε παξνχζα θαηάζηαζε πεξίζαιςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

αζζελψλ κε άλνηα ζηελ Διιάδα είλαη αλεπαξθήο, ελψ γηα ην κέιινλ, 

ζχκθσλα κε ηεθκεξησκέλεο πξνβιέςεηο, ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε άλνηα ζα 

απμεζεί επηδεκηθά. Έρεη αλαγλσξηζηεί απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

(ππνπξγείν Τγείαο, ΔΤ), φηη ην ζέκα ηεο άλνηαο είρε ρακειή πξνηεξαηφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη δελ πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή 

ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ιίγσλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα αζζελείο κε άλνηα ζηελ Διιάδα. 

 

 

3.7.2. ΔΣΑΗΡΔΗΔ ALZHEIMER ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Οη εηαηξείεο γηα ηε λφζν Alzheimer πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο είλαη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ηδξπζεί απφ ζπγγελείο 

θαη θξνληηζηέο αζζελψλ, γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο. Ο ζηφρνο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη λα πξνζθέξνπλ ελεκέξσζε θαη 

ππεξεζίεο φπσο, κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

πάζρνπλ θαη εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο θξνληηζηέο πξνθεηκέλνπ λα 

ειαθξχλνπλ ην θνξηίν (θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ) πνπ βηψλνπλ 

σο απνηέιεζκα ηεο καθξφρξνλεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κε άλνηα. Οη 

εηαηξείεο Alzheimer πξνζθέξνπλ επίζεο ππεξεζίεο ζπλεγνξίαο θαη 

http://www.alzheimerathens.gr/
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ππνζηήξημεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Σέινο, 

νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο πξφιεςεο, έγθαηξεο θαη έγθπξεο δηάγλσζεο ηεο 

άλνηαο, ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ (Δηαηξεία λφζνπ Alzheimer θαη ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ, Αζελψλ, 

http://www.alzheimerathens.gr). 

 

3.7.3. ΗΑΣΡΔΗΑ ΜΝΖΜΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΓΖΡΗΑΣΡΗΚΔ ΚΛΗΝΗΚΔ  

Δηδηθά ηαηξεία κλήκεο (πεξίπνπ 20) ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα Νεπξνινγηθψλ 

θαη Φπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ θπξίσο ζηελ Αζήλα, ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Κξήηε θαη ζε ιίγεο κεγάιεο πφιεηο (Ζξάθιεην ΠΑΓΝΖ, 

Πάηξα, Αιεμαλδξνχπνιε, Ησάλληλα). Φπρνγεξηαηξηθέο θιηληθέο ιεηηνπξγνχλ ζε 

Θεξαπεπηήξηα Υξφλησλ Παζήζεσλ ζηελ Αζήλα, ζηελ Πέηξα Οιχκπνπ, ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζηε Κέξθπξα θαη ζηελ Σξίπνιε . 

Σα άηνκα κε άλνηα ζηελ Διιάδα εμππεξεηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο 

λεπξνιφγνπο, ηνπο ςπρηάηξνπο, ηνπο γεξίαηξνπο θαη ηνπο νηθνγελεηαθνχο 

γηαηξνχο πνπ είηε είλαη ηδηψηεο ή αλήθνπλ ζην ΠΔΓΤ (ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί, 

θέληξα πγείαο, εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείσλ, θιπ) θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο 

αζζελείο ππεξεζίεο φπσο δηάγλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληαγνγξάθεζε θιπ. 

(Δηαηξεία λφζνπ Alzheimer θαη ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ, Αζελψλ, 

http://www.alzheimerathens.gr). 

 

3.7.4. ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Γνκέο φπσο ηα Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) ηα 

Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Ζ.Φ.Ζ) θαζψο θαη νη ππεξεζίεο 

«Βνήζεηα ζην πίηη» πνπ παξέρνληαη απφ πνιινχο δήκνπο ηεο ρψξαο 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο αλζξψπνπο κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηεο, αλ 

θαη φρη εμεηδηθεπκέλεο. 

Κ.Α.Π.Ζ. ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Διιάδαο θαη πξνζθέξνπλ: 

• Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

• Φπζηθνζεξαπεία - Δξγνζεξαπεία 

• Οκάδεο απηελέξγεηαο ησλ κειψλ πνπ εληζρχνπλ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο 

• Δπηκφξθσζε, δηαιέμεηο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

http://www.alzheimerathens.gr/
http://www.alzheimerathens.gr/
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(Δηαηξεία λφζνπ Alzheimer θαη ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ, Αζελψλ, 

http://www.alzheimerathens.gr). 

 

3.7.5. ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟ ΑΝΟΨΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ 

Σα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο πιεξψλνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο καθξνρξφληαο 

θξνληίδαο έλα κηθξφ κέξνο ησλ δαπαλψλ, αιιά θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε θηλεηηθή θαη 

λνεηηθή ησλ αλντθψλ αζζελψλ (θπζηθνζεξαπεία θαη ινγνζεξαπεία) γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθά δηάζηεκα. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα καθξνρξφληαο 

θξνληίδαο είλαη κηθηφ θαη πεξηιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, απφ ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο αιιά θπξίσο απφ 

ηδησηηθέο πιεξσκέο. 

Σα αζθαιηζηηθά ηακεία δελ παξέρνπλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο αζζελείο κε 

άλνηα φισλ ησλ ζηαδίσλ επηδφκαηα αλαπεξίαο ή ζπλνδνχ. χκθσλα κε ηνλ 

εληαίν πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνζνζηψλ αλαπεξίαο (ΦΔΚ Β‟ 1506/4-5-2012) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηηξνπέο ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

(ΚΔΠΑ), ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ άλνηα είλαη 67-80% θαη κε ην 

πνζνζηφ απηφ κπνξεί ν αζζελήο φηαλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνο ζε θάπνην 

ηακείν λα δηεθδηθήζεη επίδνκα Πξφλνηαο (πεξίπνπ 600 επξψ/ δίκελν). Δάλ 

είλαη αζθαιηζκέλνο ζε θάπνην ηακείν, κε ην πνζνζηφ αλαπεξίαο επηηπγράλεη 

κείσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ εθνξία (Δηαηξεία λφζνπ Alzheimer θαη 

ζπλαθψλ δηαηαξαρψλ, Αζελψλ, http://www.alzheimerathens.gr) 

 

3.7.6. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Γελ ππάξρεη Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ άλνηα. Γελ έρνπλ αλαπηπρζεί 

εηδηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ηαηξηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Άλνηαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη λα νξγαλσζνχλ 

ππεξεζίεο θαη δνκέο Τγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα ηνπο Έιιελεο 

αζζελείο θαη ζηνπο θξνληηζηέο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα: 

1. Γελ ππάξρεη επαξθήο ελεκέξσζε ηεο θνηλφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη έγθαηξε ε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο ζηηο 

http://www.alzheimerathens.gr/
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ππεξεζίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη λα ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο 

απφ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο κέρξη ηε δηάγλσζε. 

2. Οη γηαηξνί ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο δελ είλαη επαξθψο 

εθπαηδεπκέλνη, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ζεκαληηθή αλάγθε γηα έγθαηξε 

εληφπηζε, παξαπνκπή θαη δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ κε άλνηα. Έηζη δελ 

εμαζθαιίδεηαη εχθνιε θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε, ζηελ θαιχηεξε θξνληίδα θαη ζηε 

ζσζηή ζεξαπεία αλεμαξηήησο ηεο πεξηνρήο φπνπ θαηνηθνχλ. 

3. Λείπνπλ παληειψο πξσηφθνιια εμέηαζεο ησλ αζζελψλ κε άλνηα ζηα 

Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ θαη λνζειείαο ζηηο θιηληθέο ησλ Γεληθψλ 

Ννζνθνκείσλ, φηαλ λνζειεχνληαη γηα δηάθνξεο ζπλλνζεξφηεηεο, πνιχ ζπρλέο 

ζηελ ηξίηε ειηθία. 

4. Γελ ππάξρνπλ ηαηξεία κλήκεο ζε θάζε λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν παξά ηελ 

Τ5β/Γ.Π./νηθ 46769/2012 απφθαζε ηνπ ζρεδίνπ ΦΤΥΑΡΓΧ, ε νπνία 

αθνινπζεί ηε βαζηθή αξρή ηεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο πεξί ηνκενπνίεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ. 

5. Γελ ππάξρνπλ Κέληξα Ζκέξαο γηα ηελ παξνρή κε θαξκαθεπηηθψλ 

ζεξαπεηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κηθξφηεξεο 

πφιεηο, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηα λεζηά ηεο Διιάδαο. 

6. Γελ ππάξρεη δίθηπν εμεηδηθεπκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο κεηά ηε δηάγλσζε. Οη 

επαγγεικαηίεο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ δνκψλ ησλ ΟΣΑ (Κ.Ζ.Φ.Ζ., ΚΑΠΖ, 

πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη») δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ άλνηαο. Δπηπιένλ ε θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θαη 

δνκψλ είλαη αλνκνηφκνξθε θαη φρη ρσξνηαμηθά ζσζηή. Τπάξρνπλ κεγάιεο 

ειιείςεηο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηα λεζηά. 

7. Γελ ππάξρνπλ δνκέο γηα βξαρχρξνλε παξακνλή ησλ αλντθψλ αζζελψλ 

πνπ ζα παξέρνπλ ζηνπο θξνληηζηέο ηε δπλαηφηεηα αλάπαπζεο θαη 

αλαθνχθηζεο απφ ην θνξηίν ηνπο. 

8. Γελ ππάξρνπλ μελψλεο γηα ηελ νιηγνήκεξε παξακνλή ησλ αζζελψλ ψζηε 

λα αλαθνπθίδνληαη νη θξνληηζηέο απφ ην θνξηίν ηνπο θαη λα απνθεχγεηαη ε 

ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ηνπο. 

9. Γελ ππάξρνπλ εηδηθά ηδξχκαηα γηα ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ (hospices). 
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10. Γελ ππάξρνπλ παξά ειάρηζηεο ππεξεζίεο θξνληίδαο ζην ζπίηη γηα 

αζζελείο κε άλνηα. 

11. Γελ ππάξρνπλ επαξθή επηδφκαηα, νηθνλνκηθά βνεζήκαηα θαη γεληθά κέηξα 

αλαθνχθηζεο ηνπ θνξηίνπ ησλ θξνληηζηψλ, φπσο εηδηθή άδεηα θξνληηζηή 

αλντθνχ αζζελνχο, έθπησζε ζε εηζηηήξηα ΜΜΔ, κνπζείσλ θ.ιπ. 

(http://www.alzheimerathens.gr). 

 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ ζην κέιινλ εληζρχεη ηελ αλάγθε γηα 

άκεζεο ηεθκεξησκέλεο, θαινζρεδηαζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο κε δηηηφ 

ζθνπφ, αθελφο ηελ άκεζε βειηίσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη αθεηέξνπ 

ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Δίδακε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα ηελ πξννδεπηηθά θαηαζηξνθηθή επίδξαζε 

ηεο άλνηαο ζην άηνκν θαη ηελ πξνέθηαζή ηεο ζηελ θνηλσλία. ην ηειηθφ 

κάιηζηα ζηάδην, ην άηνκν έρεη απνιέζεη νπζηαζηηθά φιε ηε κλήκε ηεο 

πξνεγνχκελεο δσήο ηνπ θαη δελ είλαη ζε ζέζε, παξά κφλνλ θαηά πεξηφδνπο 

θαη απνζπαζκαηηθά, λα αλαγλσξίζεη ή λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο, 

αθφκε θαη κε φζνπο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλν. Δλδέρεηαη κάιηζηα λα κελ είλαη 

ζε ζέζε λα αξζξψζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ή δχν ιέμεηο. πρλά ππνθέξεη 

απφ αθξάηεηα, ράλεη εχθνια ηελ ηζνξξνπία ηνπ, ή αδπλαηεί εληειψο λα 

πεξπαηήζεη. ηεξείηαη ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπιιακβάλεη ηδέεο, λα ζέηεη ζηφρνπο 

ή λα δηαηεξεί επηζπκίεο, αθφκε θαη ηεο απινχζηεξεο κνξθήο. Δθθξάδεη κελ 

επηζπκίεο θαη πφζνπο, φκσο απηνί είλαη εμαηξεηηθά επκεηάβιεηνη, ζπρλά δελ 

έρνπλ δε παξά πνιχ κηθξή δηάξθεηα, αθφκε θαη εληφο κηαο πεξηφδνπ εκεξψλ ή 

σξψλ. Σα εζηθά δηιήκκαηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη, πνιιά 

θαη δπζεπίιπηα. Καινχκαζηε ινηπφλ λα εξσηεζνχκε πνηα εζηθά δηθαηψκαηα 

έρνπλ ή δηαηεξνχλ ηα αλντθά άηνκα ηδηαίηεξα φηαλ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ 

ζηάδην, θαζψο θαη ηη ην άξηζην γηα απηά; Έρνπλ άξαγε ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηα 

ζπλήζε ηθαλά άηνκα, ή εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο ηνπο απηά αιινηψλνληαη θαη 

ζπξξηθλψλνληαη; πλερίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ην 
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νπνίν έρεη εγγελή αμία; Δκείο σο έιινγα φληα έρνπκε θαζήθνλ λα δείρλνπκε 

ζεβαζκφ ζηελ ηεξφηεηα ηεο εγγελνχο απηήο αμίαο, ηεο ηεξφηεηαο ηεο δσήο;  

 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ νξίδνπλ θαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο 

ππφζηαζεο απνξξένπλ απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ινγηθήο πνπ δηαζέηεη ν 

άλζξσπνο. Ζ νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ζπλνδεχεη ηε ινγηθή κπνξεί λα θινλίζεη 

ηζρπξά ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλαλαζηξνθή, 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ κειέηε ηεο 

άλνηαο (ηχπνπ Alzheimer) θξίλεηαη επηηαθηηθή ηφζν ζε επίπεδν θπζηνινγίαο 

φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσληθφ, ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ αιιά θαη ηνπ ζεκαληηθνχ επηπνιαζκνχ πνπ εκθαλίδεη ε λφζνο 

ζηε ρψξα καο. Καζψο κάιηζηα νη δηαηαξαρέο ηνπ λνπ θαη ην αλεμήγεην πνπ ηηο 

ζπλνδεχεη, πνιιέο θνξέο νδεγνχλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ην ζηηγκαηηζκφ 

ησλ ίδησλ ησλ αλντθψλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

απνηειψληαο έηζη, κηα δηαξθή απεηιή. 

 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ εζηθφ απηφ πξνβιεκαηηζκφ 

θαζψο θαη ηηο έλλνηεο πξφζσπν, πξνζσπηθφηεηα, εγγελή αμία θαη ηεξφηεηα 

δσήο κέζα απφ ηελ βαζηθή αξρή φισλ, απηή ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο. 

Δηδηθφηεξα ζα εζηηάζνπκε ζηηο αλαιχζεηο ησλ Ronald Dworkin θαη Onora O‟ 

Neill πεγαίλνληαο “πίζσ” ζηελ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή ηνπ Immanuel Kant, 

κε αλαθνξά ζηελ απηνλνκία: “Πξάηηε κφλν έηζη ψζηε ε ζέιεζή ζνπ κέζσ ηνπ 

γλψκνλά ηεο λα κπνξεί λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ηαπηφρξνλα σο θαζνιηθφ 

λνκνζέηε”(Kant, 1984:88) θαη κε αλαθνξά ζηελ αλζξσπφηεηα σο απηνζθνπφ: 

“Πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα, ηφζν ζην πξφζσπφ 

ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο 

ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν” (Kant,1984).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο  

 

ΖΘΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΑΝΟΨΚΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ 

 

4.1. ΟΗ ΔΝΝΟΗΔ ΠΡΟΧΠΟ – ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ζ έλλoηα ηoπ πξoζψπoπ έρεη πoιιαπιή ζεκαζία ζηε βηoεζηθή. Ζ εζηθή-

θαλνληζηηθή ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ πξνζψπνπ αλαθέξεηαη ζηελ ειεπζεξία 

θαη ηελ επζχλε πνπ έρεη ην ίδην ην πξφζσπν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο βηνηηθήο 

ηνπ πνξείαο, ε νπνία είλαη άθξσο πξνζσπνπαγήο θαη, γηα αθξηβψο εζηθνχο  

ιφγνπο, δελ κπνξεί λα πηνζεηείηαη απφ θαλέλαλ άιιν παξά κφλν απφ ην ίδην 

ην πξφζσπν. 

ηελ εζηθή κπoξoχκε λα αλαδεηήζoπκε απηφλ ηoλ ζχλδεζκo ζηελ έλλoηα ηεο 

πξoζσπηθήο απηoπξγίαο, ζηo φηη ηφζo oη κεκoλσκέλεο πξάμεηο φζo θαη 

oιφθιεξε ε βηoηηθή πoξεία πξέπεη λα κπoξoχλ λα ζεσξεζoχλ σο έξγα ηoπ 

πξoζψπoπ, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα απηέο. 

Σν πξφζσπν εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαζέηεη εζηθή 

ππφζηαζε πoπ ην θαζηζηά θoξέα αμηψζεσλ απέλαληί καο έηζη ψζηε λα κε ην 

βιάπηνπκε νχηε λα ην απαμηψλνπκε (δει. λα ην κεηαρεηξηδφκαζηε σο απιφ 

πξάγκα) 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ αλντθνχ πξνζψπνπ, καο ελδηαθέξεη λα δνχκε πνηα εζηθή 

ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα έρνπκε απέλαληί ηνπ θαη γηαηί. Πψο πξέπεη λα ηνπ 

θεξφκαζηε απφ εζηθήο ζθνπηάο; εβαζκφο αξκφδεη ζε ζπγθεθξηκέλα φληα 

κέζα ζηνλ θφζκν. Πνηα είλαη απηά ηα φληα; Σα φληα πνπ δελ είλαη αληηθείκελα. 

Γειαδή φληα πνπ έρνπλ θαη θέξνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππνθεηκέλνπ, είλαη 

δειαδή ππνθείκελα πξάμεο, ηα νπνία επεηδή αθξηβψο πξάηηνπλ θαη δελ 

ελεξγνχλ απιψο φπσο ηα θπζηθά ζψκαηα π.ρ. ε πέηξα πνπ πέθηεη, απηά ηα 

ππνθείκελα πξάμεο, έρνπλ εζηθή ππφζηαζε. Ση ζα πεη εζηθή ππφζηαζε; 

Πξάηηνπλ, δειαδή θέξνπλ αιιαγέο κέζα ζηνλ θφζκν κε βάζε ηε δηθή ηνπο 

επζχλε, δειαδή θαηαινγίδνληαη γηαηί έρνπλ ειεπζεξία, δειαδή κπνξνχλ λα 

πξάηηνπλ αιιηψο. Άξα, ππνθείκελα πξάμεο πνπ θέξνπλ εζηθφ θαηαινγηζκφ, 

ιέγνληαη πξφζσπα, είλαη πξφζσπα θαη δηαθέξνπλ απφ ηα απιά αληηθείκελα. 

εβαζκφ επνκέλσο, νθείινπκε απέλαληη ζε πξφζσπα, δειαδή φληα πνπ 
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έρνπλ εζηθή ππφζηαζε, φληα πνπ κπνξνχλ λα πξάηηνπλ  αιιηψο. Όληα πνπ 

έρνπλ ελφο είδνπο ειεπζεξία. Ση είλαη απηή ε ειεπζεξία; Δίλαη ε ειεπζεξία 

εθείλε ε νπνία ηα θάλεη ηθαλά λα ειέγρνπλ ηα πάζε ηνπο, λα ειέγρνπλ 

νπνηνπζδήπνηε επεξεαζκνχο ηεο παζεηηθήο, ηεο αηζζεηηθήο ηνπο θχζεο θαη 

νη πξάμεηο ηνπο λα δηέπνληαη  απφ αξρέο πνπ είλαη έγθπξεο απφ ηε ζθνπηά 

φισλ. Γειαδή πνπ ζέβνληαη ηελ ειεπζεξία φισλ ησλ άιισλ φλησλ πνπ έρνπλ 

εζηθή ππφζηαζε, δειαδή πνπ είλαη φληα ζαλ απηά. Απηφ είλαη ην Πξφζσπν. 

 

Ο εζηθφο πεξηνξηζκφο πνπ έρνπκε είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ πξνζψπνπ. Σν 

κεγάιν εξψηεκα είλαη, εάλ ηα αλντθά άηνκα, ηδηαίηεξα ηνπ εζράηνπ ζηαδίνπ, 

είλαη πξφζσπα. Καη γηαηί κπαίλεη απηφ ην εξψηεκα; Γηαηί θάπνηνη κπνξεί λα 

ππνζηεξίμνπλ φηη ε ηδηφηεηα ηνπ λα θάλσ αιιηψο, είλαη κία εκπεηξηθή ηδηφηεηα, 

είλαη ν ιεγφκελνο αηνκηθφο απηνπξνζδηνξηζκφο ή λα έρσ ηηο αηηίεο ηηο πξάμεο 

κέζα κνπ. Σν αλντθφ άηνκν, εηδηθά ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ, νχηε λα ζθεθηεί 

κπνξεί, νχηε θαλ λα αηζζαλζεί. Δίλαη γεληθά πέξα απφ ηα φξηα ησλ εκπεηξηθψλ 

ηδηνηήησλ πνπ απνδίδνπκε ζε έλα νλ κε απηνπξνζδηνξηζκφ.  Γηαηί είλαη 

επνκέλσο πξφζσπν ν αλντθφο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ;   

 

Σν πξφζσπν έρεη απηνλνκία. Απηνλνκία δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα θάλεη 

ζπιινγηζκνχο, δειαδή λα είλαη απηνθαζνξηδφκελν εκπεηξηθά. Με απηή ηελ 

έλλνηα, θαλείο απφ εκάο δελ είλαη πιήξσο απηφλνκνο, γηαηί φινη έρνπκε 

πεξηνξηζκνχο θαη ζην ζπλαίζζεκα θαη ζην ινγηθφ καο. Άξα θάλνπκε κία 

δηάθξηζε. Σν αλ θάπνηνο εκπεηξηθά έρεη απσιέζεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο, ηεο 

εκπεηξηθήο έθθξαζεο γλψκεο ηνπ λα ιέεη λαη ή φρη, δελ ζεκαίλεη φηη έρεη πάςεη 

λα είλαη πξφζσπν. Γηαηί ε έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ δελ είλαη εκπεηξηθή, αιιά 

θαλνληζηηθή, φπσο ήδε αλαθέξακε παξαπάλσ. Γελ δηέπεηαη, δειαδή, απιψο 

απφ θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηή είλαη ε κεγάιε δηαθνξά . Άξα πξέπεη λα 

θεξφκαζηε κε ζεβαζκφ ζην αλντθφ άηνκν, γηαηί δελ είλαη αληηθείκελν αιιά 

πξφζσπν ην νπνίν έρεη δπλαηφηεηα λα αλήθεη ζηελ εζηθή θνηλφηεηα θαη λα 

είλαη ζπλλνκνζέηεο θαζνιηθψλ λφκσλ. Γειαδή, ε ειεπζεξία ηνπ λα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ λφκνπο έγθπξνπο απφ ηε ζθνπηά φισλ, δειαδή πνπ 

θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ειεπζεξία φισλ (Kant, 1984). 
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4.1.1  Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΖΘΗΚΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ   

 

ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο, ε απηνλνκία ηπγράλεη λα έρεη ηε κεγαιχηεξε 

απνδνρή. Οπζηαζηηθά, ην θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο αληηκεησπίδεη ην άιιν σο 

πξφζσπν κε επηδεθηηθφ θαηαινγηζκφ. Με άιια ιφγηα, ην πξφζσπν απηφ έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ δηαζέηνληαο ζπλάκα θαη 

ην αίζζεκα ηεο απηαμίαο, δειαδή έρνληαο εζηθέο αμίεο θαη θάλνληάο ην 

ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

Σν ζσηήξην έηνο ηνπ 1947 ζπζηάζεθε ν Κψδηθαο ηεο Νπξεκβέξγεο, φπνπ 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ απαξαβίαζηε αξρή ηεο απηνλνκίαο ζε εξεπλεηηθά 

πιαίζηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη αλζξψπηλα φληα. Δίλαη γεγνλφο πσο ζηε 

βηνεζηθή βαζίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε αξρή έρνληαο έλα ζηέξεν ηζηνξηθφ 

ππφβαζξν. Δπηπξνζζέησο, ζην Κψδηθα απηφ νξνζεηήζεθε ε πξψηε βαζηθή 

αξρή εμεηδηθεχνληαο ηελ ζηελ αξρή ηεο «εθνχζηαο ζπγθαηάζεζεο», κ‟ άιια 

ιφγηα, ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ πεξηβαιινληηθνί ή κε παξάγνληεο επεξεάζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιακβάλεη κφλν ηνπ απνθάζεηο, ηφηε ε αηνκηθή ηνπ 

απηνλνκία πεξηνξίδεηαη δπζρεξαίλνληαο ηε ιήςε αδηέμνδσλ εζηθψλ 

απνθάζεσλ. Όπσο ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ άλνηα ζε ηειηθφ ζηάδην, ην 

νπνίν έρεη ράζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην πξαγκαηηθφ θφζκν νδεγψληαο ην 

ζην λα κελ δηαζέηεη πιένλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Σζηλφξεκα, 

2006). 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ζχκθσλα κε ηελ θαληηαλή 

πξαθηηθή θηινζνθία, ε αηνκηθηζηηθή αξρή δελ έρεη εζηθή ζπλάθεηα κε ηελ 

απηνλνκία. Ζ απηνλνκία έρεη σο ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο ηηο εζηθέο θξίζεηο. Έηζη, 

ινηπφλ, ν Καλη ηζρπξίζηεθε πσο ε απηνλνκία απνηειεί ηελ εζηθή δπλαηφηεηα 

ηεο «απηφ–λνκνζεζίαο». Δλ ζπλερεία, δηαηχπσζε πσο απφ ηε ζεκειίσζε ηεο 

εζηθήο ζπλεπάγεηαη δεζκεπηηθά ε αξρή ηεο απηνλνκίαο θαη ε ηδέα ηεο 

ειεπζεξίαο ραξαθηεξίδνληαο ηελ απηνλνκία ηεο ζέιεζεο σο ε ηδηφηεηα λα 

επηδηψθεηαη ε ζέιεζε σο λφκνο. Δπηπιένλ, απφ ην αμίσκα ηεο απηνλνκίαο 

πξνθχπηεη πσο δελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ππνθεηκεληθψλ αξρψλ, παξά 
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κφλν φζνπο ηζρχνπλ κέζα απφ ηε ζέιεζή κνπ σο θαζνιηθφο λφκνο (Kant, 

1984). 

χκθσλα κε ηηο θαληηαλέο αλαιχζεηο, ε ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο ηνπ αηφκνπ 

απνηειεί ηε δπλαηφηεηα ηεο κε εμάξηεζεο απφ αηνκηθέο ηάζεηο (φπσο 

αξλεηηθή έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο), αιιά θαη ηεο αηνκηθήο βνχιεζεο. Έηζη, 

ινηπφλ, ε απηνλνκία απνηειεί ηνλ εζηθφ λφκν ειεπζεξίαο θαη θαη‟ επέθηαζε, 

ηελ πεγή ηεο εζηθήο ππνρξέσζεο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Ο Καλη ηελ 

απνθαιεί θαη σο «ην κνλαδηθφ αμίσκα ηεο εζηθφηεηαο» (Σζηλφξεκα, 2006). 

  

Δίλαη γεγνλφο πσο ην άηνκν πνπ δξα εζηθά απηνδεζκεχεηαη κε ην ζχλνιν ησλ 

δξψλησλ λα απνηεινχλ ηνπο «ζπλ λνκνζέηεο». Ζ ππξεληθή εζηθή ηδέα ηεο 

θαληηαλήο δηαηχπσζεο ηζρπξίδεηαη πσο πξέπεη λα πξάηηνπκε κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αλζξσπφηεηα πάληα σο ζθνπφ θαη φρη, σο κέζν 

(Kant, 1984).  Οη αξρέο απηφλνκεο πξάμεο ηζρχνπλ γηα φια ηα αλζξψπηλα 

φληα θαη νδεγψληαο ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

ην ζεκείν απηφ, είλαη πξέπνλ λα επηζεκαλζεί πσο ε εζηθή απηνλνκία είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ εζηθή ππνρξέσζε θαη κε ηελ απηφ-έθθξαζε. Ζ απηφλνκε 

βνχιεζε ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν ζπκκνξθψλεηαη σο πξνο ηηο εζηθέο 

πξαθηηθέο. Δίλαη πξάγκαηη δεζκεπηηθφ ην αμίσκα ηεο απηνλνκίαο σο πξνο ην 

πνηεο αξρέο κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο 

νδεγψληαο ζε έλα ηχπν δσήο κε αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπν (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

Μέρξη ζηηγκήο έρεη πξνζδηνξηζηεί ε απηνλνκία σο πξνο ηελ εζηθφηεηα θαη φρη, 

πξνο ηελ εκπεηξηθφηεηά ηεο. Έηζη, ινηπφλ, ε απηνλνκία δεζκεχεη ηνπο θαλφλεο 

ησλ πξάμεσλ, νη νπνίνη είηε πηνζεηνχληαη απφ ηνπο άιινπο είηε φρη. Με βάζε 

ηελ θαληηαλή ζεσξία, ε απηνλνκία ζπλίζηαηαη απφ αξρέο πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηεζνχλ απφ φινπο ηνπο άιινπο θαη φρη, απφ ζπγθπξηαθνχο θαλφλεο. 

Δίλαη ζαθέο πσο ε αξρή θαη ν ζεβαζκφο ηεο απηνλνκίαο απνηεινχλ ην 

ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε, ζηελ αλζξψπηλε ηδηαηηεξφηεηα θαη 

αηνκηθφηεηα. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαλζξψπσλ καο σο πξφζσπα νδεγεί 

ζην λα ηνπο αληηκεησπίδνπκε σο απηφλνκνπο. Δίλαη θαίξηα ππνρξέσζε καο λα 

κελ θαηαξγνχκε ηελ απηνλνκία ησλ ζπλαλζξψπσλ καο έρνληαο επίγλσζε ηεο 
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θπζηθήο αδπλακίαο ηνπο, αιιά θαη ηεο ακνηβαίαο θνηλσληθήο εμάξηεζήο ηνπο 

παξά ηηο φπνηεο πνιππινθφηεηεο ηεο θνηλσλίαο καο. πλεπψο, δελ αξθεί 

κφλν λα πηνζεηνχκε αξρέο κε ηηο νπνίεο ζπκθσλνχλ ηα αλζξψπηλα φληα 

λνήκνλεο θαη κε, αιιά θαη λα ηνπο ζπκπεξηθεξφκαζηε σο πξφζσπα 

(Σζηλφξεκα, 2006).  

 

Βεβαίσο, ην γεγνλφο ηνπ λα κνηξαδφκαζηε ηνπο ζθνπνχο ησλ απηφλνκσλ θαη 

κε απηάξθε αηφκσλ ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά ζηελ πηνζέηεζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ εζηθψλ αξρψλ ιφγσ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο. 

Πξνθαλψο απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ζα επηθξαηήζεη ε εζηθή απνιπηνθξαηία, 

αιιά ε αξρή ηεο κε βιάβεο ησλ άιισλ.  Μ‟ άιια ιφγηα, νη δξψληεο δελ έρνπλ 

ην δηθαίσκα εζηθά λα βιάςνπλ ηνπο άιινπο, φπσο νη ίδηνη έρνπλ ην δηθαίσκα 

ηεο κε βιάβεο ηνπο (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε αξρή ηεο απηνλνκίαο απνηειεί ζεκέιην ηεο απφξξηςεο ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ, θαζψο θαη ηεο εμαπάηεζεο. πγθεθξηκέλα, ε γελίθεπζε ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ αληηβαίλεη κε ηελ εζηθφηεηα, αθνχ φζνη ζέινπλ λα ηελ 

πηνζεηήζνπλ δελ έρνπλ ζπλεηνχο ζθνπνχο. Δπνκέλσο, ν εμαλαγθαζκφο δε 

κπνξεί λα απνηειέζεη εζηθή πξαθηηθή, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είρε ην 

δηθαίσκα νπνηνζδήπνηε λα ηελ αζθήζεη ζε κνξθή βίαο, εθθνβηζκνχ θά. Σν 

κφλν ζίγνπξν είλαη πσο αλ απηφ γηλφηαλ απνδεθηφ λα ππήξρε θάπνηα 

εμαλαγθαζηηθή πξάμε ζε κηα θνηλσλία. Σφηε απηφ ζα ζήκαηλε πσο θάπνηα 

πξφζσπα δελ ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ κηα αξρή εμαλαγθαζκνχ,  αθνχ 

νη πξάμεηο ηνπο ζα ππνλνκεχνληαλ απφ ηελ εμαλαγθαζηηθή πξάμε ησλ άιισλ. 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην γεγνλφο πσο κηα θαζνιηθή δέζκεπζε ππέξ ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ έρεη αιιεινζπγθξνπφκελεο πξνυπνζέζεηο. Δπνκέλσο, φζνη 

ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηνλ εμαλαγθαζκφ θάλνπλ απιά εμαίξεζε ζην εαπηφ 

ηνπο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο λα ηνλ πηνζεηνχλ σο εζηθή αξρή 

(Σζηλφξεκα, 2006). 

Αλαιφγσο αλ φια ηα κέιε κηα θνηλσλίαο εμαπαηνχζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ, ηφηε 

ε εμαπάηεζε δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εζηθή αξρή πξάμεο. Όζν 

εηιηθξηλήο θαη εάλ ήηαλ κηα ππφζρεζε, δε ζα ππήξρε εκπηζηνζχλε. Απφ ηελ 

άιιε, ν εμαπαηψλ ζα αξεζθφηαλ ζην λα εμαπαηά, αιιά ηαπηνρξφλσο ζα 

επηζπκνχζε λα απαγνξεχεηαη θαη ε εμαπάηεζε δηα λφκνπ γεγνλφο πνπ έξρεηαη 



 - 60 - 

ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο. ηελ νπζία, φκσο ην άηνκν επηζπκεί λα 

απαιιαγεί ν ίδηνο απφ απηφ ηνλ λφκν (Σζηλφξεκα, 2006). 

  

Δπηπιένλ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ν ζεβαζκφο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηα εζηθά θξηηήξηα. Σα εζηθά θξηηήξηα 

είλαη εθαξκφδνληαη ζηε βηνεζηθή θαη αλαπηχζζνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

απφξξηςε ηνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ε εμαπάηεζε (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

‟ απηφ ην ζεκείν, θαιφ είλαη λα ηνληζηεί πσο ε απηνλνκία έρεη λφεκα εμ αηηίαο 

ηνπ φηη απνηειεί έλαλ φξν γηα θάζε ππνθεηκεληθή πξάμε. Μ‟ άιια ιφγηα, δελ 

είλαη δήηεκα αηνκηθήο απηφ-έθθξαζεο ή έιιεηςεο εμσηεξηθήο δέζκεπζεο, αιιά 

δήηεκα ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ πξνζψπσλ. Καηά ζπλέπεηα, 

αλαπηχζζεηαη ν ζεβαζκφο σο πξνο ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ αηνκηθφηεηα ησλ 

δξψλησλ δείρλνληαο θξνληίδα, αιιειεγγχε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο ηδίσο 

ζηνπο επάισηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο αλντθνχο αλζξψπνπο 

(Σζηλφξεκα, 2006). 

Όια ηα παξαπάλσ βαζίδνληαη ζηε θηινζνθία ηνπ Καλη κε ηελ απηνλνκία λα 

ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Ζ απηνλνκία αξρψλ δηαθέξεη απφ ηελ 

απιή πξνζσπηθή απηνλνκία. πγθεθξηκέλα, ν Καλη αλαθέξεη γηα ηελ 

απηνλνκία πσο ελλνεί ηελ απηνλνκία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο βνχιεζεο δίρσο λα 

ηελ εμηζψλεη κε ηελ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ή ηελ απηνέθθξαζε. Δπνκέλσο, 

ν Καλη ζεσξεί πσο ε απηνλνκία είλαη λα πξάηηεηο ζχκθσλα κε έγθπξεο αξρέο 

δεζκεπηηθνχ ηχπνπ. Μ‟ άιια ιφγηα, ε απηνλνκία απνηειεί κηα εζηθή αξρή πνπ 

ππάξρεη ζε θάζε άλζξσπν θαη είλαη έλαο εζηθφο λφκνο ειεπζεξίαο, ν νπνίνο 

νδεγεί ηνλ θξνληηζηή ηνπ αλντθνχ αηφκνπ ζηελ εζηθή ππνρξέσζε λα ηνλ 

θξνληίδεη θαη λα ηνλ ζέβεηαη. Ο Καλη ζεσξεί ηελ απηνλνκία σο κνλαδηθφ 

αμίσκα ηεο εζηθφηεηαο, ψζηε λα απνηειεί κηα θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή 

πξνζηάδνληαο ηελ ίδηα ηελ απηνλνκία (O‟Neill, 2011).   

 

Χο απνηέιεζκα, ε αξρή ηεο απηνλνκίαο δεζκεχεη ην εθάζηνηε άηνκν ψζηε λα 

έρεη σο αξρή ηνπ ε θάζε πξάμε ηνπ λα είλαη απνδεθηή. Οπζηαζηηθά, ε αξρή 

ηεο απηνλνκίαο απνηειεί ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ έπεηηα απφ έλαλ 

νξζνινγηθφ ζπιινγηζκφ θαη αλαζηνραζκφ.  πλεπψο, ε απηνλνκία απνηειεί 
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κία κνξθή απηφ-έθθξαζεο θαη εζηθψλ πξάμεσλ πνπ ππαθνχνπλ ζε αξρέο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ ηηο πξάηηεη, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο (O‟Neill,2011). 

 

ηελ πεξίπησζε καο, θαη ην αλντθφ άηνκν, κπνξεί λα έρεη απνιέζεη ηελ 

εκπεηξηθή ηθαλφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξίδεζζαη θαη ηνπ βνχιεζζαη, αιιά 

δηαζέηεη εζηθή ππφζηαζε σο κέινο ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο, έρεη αμηνπξέπεηα 

θαη αμίδεη ζεβαζκφ. Άξα εκείο, σο ζπλλνκνζέηεο έρνπκε ηελ εζηθή ππνρξέσζε 

λα ην αληηκεησπίδνπκε φρη σο κέζν αιιά σο ζθνπφ ζε θάζε ελδεδεηγκέλε 

απφθαζε καο. Σν λα αληηκεησπίδνπκε ηα αλζξψπηλα φληα σο πξφζσπα, 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη φρη κφλν λα κελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε αιιά θαη λα 

ιακβάλνπκε ππφςε καο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ή θαιχηεξα ηηο πεξηνξηζκέλεο εσο 

αλχπαξθηεο ηθαλφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο, πξνζηαηεχνληαο ηα λα 

απνθχγνπλ ηελ εηεξνλνκία θαη λα επηηχρνπλ ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπο, κέζα 

ζ΄έλαλ θφζκν φπνπ ππάξρεη ελδερνκεληθφηεηα θαη πνιππινθφηεηα, θαη κέζα 

ζηνλ νπνίν είλαη απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο ηεο πξάμεο αλάκεζα ζε φληα 

πνπ έρνπλ επίγλσζε ηεο θπζηθήο ηνπο αδπλακίαο θαη ηεο ακνηβαίαο 

θνηλσληθήο ηνπο εμάξηεζεο.  

Δίλαη γεγνλφο πσο νη ζηαζεξέο επηινγέο ελφο ήπηνπ αλντθνχ αηφκνπ 

απνηεινχλ ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο δσήο ηνπ. Δπνκέλσο, σο ηθαλφ άηνκν 

δελ πξνβαίλεη ζε αζπλάξηεηεο θαη απηναλαηξνχκελεο επηινγέο έρνληαο  

πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ηελ επζελή γηα ηελ δσή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνπκε ηηο απνθάζεηο ηνπο αθφκα θαη αλ δελ είκαζηε 

ζχκθσλνη κε απηέο. Αθφκα, θαη αλ ζεσξνχκε πσο δελ είλαη νη ζπκθέξνπζεο 

επηινγέο γηα ηα ίδηα ηα ήπηα αλντθά άηνκα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηηο επηινγέο 

ηνπο απηέο. Ο ζεβαζκφο ζηηο επηινγέο ηνπο απνηειεί ζεβαζκφο ζηελ 

ηθαλφηεηα ιήςεο κηαο απφθαζεο θαη ηνπ φηη ην ίδην ην άηνκν γλσξίδεη πνιχ 

θαιχηεξα πνην είλαη ην πξαγκαηηθφ ζπκθέξνλ ηνπ. Φπζηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο 

αλντθψλ αηφκσλ ηειηθνχ ζηαδίνπ δίρσο ιεηηνπξγηθή θαη δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα ε 

πξνζσπηθή απηνλνκία θαηαξξέεη ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ράζεη πιήξσο ηελ 

ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα ζπιινγίδνληαη. 

Γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο.  

 

Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο ελεζηψζαο θαηάζηαζήο ηνπ ην αλντθφ ππνθείκελν κπνξεί 

λα κελ δχλαηαη λα αζθήζεη ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία ηνπ, έρεη φκσο 
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αθαηαγψγηζην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα, ε νπνία πεγάδεη κέζα απφ ηελ 

εζηθή απηνλνκία θαη ηελ νπνία φινη εκείο σο έιινγα φληα θαινχκαζηε λα ηε 

ζεβαζηνχκε. 

Ζ ππεξάζπηζε ηνπ αιεζνχο ζπκθέξνληνο ηνπ αλντθνχ, επηηπγράλεηαη φηαλ 

ελεξγνχκε κε βάζε ην θαζήθνλ-απηφ απνηειεί γηα ηνλ Kant, ηνλ αιάλζαζην 

γλψκνλα ιεηηνπξγίαο καο, ν νπνίνο ππάξρεη κέζα ζηνλ εζηθφ λφκν. Ο εζηθφο 

απηφο λφκνο, ζπλίζηαηαη ζε κηα θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή, κηα αξρή πνπ 

απαηηεί απφ εκάο λα κεηαρεηξηδφκαζηε ηα αλντθά πξφζσπα κε ζεβαζκφ, σο 

ζθνπνχο θαζεαπηνχο. 

Ο Καλη, ππνζηεξίδεη, φηη  ν άλζξσπνο θαη γεληθά θάζε έιινγν φλ ππάξρεη σο 

απηνζθνπφο θαη φρη απιά σο κέζνλ γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηεο ηάδε ή δείλα 

ζέιεζεο. Άξα ε πξαθηηθή πξνζηαθηηθή ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζέιεζε, 

θαηά ηνλ Καλη, δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Πξάηηε έηζη, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο 

ηελ αλζξσπφηεηα, ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε 

άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζνλ» 

(Kant, 1984:80) . Απφ φια απηά, ν Καλη θαηαιήγεη ζε έλα πξαθηηθφ αμίσκα 

ηεο ζέιεζεο, σο αλψηαηε ζπλζήθε γηα ηε δπλαηφηεηα κηαο ζπκθσλίαο ηεο 

ζέιεζεο κε ηελ θαζνιηθή πξαθηηθή ινγηθή: ζηελ ηδέα φηη «ε ζέιεζε θάζε 

έιινγνπ φληνο είλαη έλαο θαζνιηθφο λνκνζέηεο». 

 

 

4.1.2.  ΔΒΑΜΟ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΟΨΚΟΤ 

 

Ζ αξρή ηεο αμηνπξέπεηαο, ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θαζελφο λα δεη ππφ 

ζπλζήθεο, νπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη νη πεξηζηάζεηο, νη νπνίεο δελ 

καηαηψλνπλ νχηε αληηβαίλνπλ ζηνλ γλήζην απηνζεβαζκφ. Αλαιπηηθφηεξα, φηη 

θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα κελ πθίζηαηαη εμεπηειηζκφ, λα κελ ηνλ 

αληηκεησπίδνπλ κε ηξφπν πνπ ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ή ζηελ θνηλφηεηά 

ηνπ, ζεσξείηαη φηη δείρλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ (Dworkin, 2013). 

 

Δξρφκελνη ηψξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλντθνχ, ε αξρή ηεο αμηνπξέπεηαο 

κεηαθξάδεηαη, σο δπλάκεη ηνπ νπνίνπ γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

θαζαξφο, φηαλ ν ίδηνο αδπλαηεί ή δελ ζέιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ θαζαξηφηεηά 

ηνπ (ε άξλεζε απηή είλαη ςπρσηηθήο θχζεσο απφξξνηα ηεο αζζέλεηάο ηνπ 
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φπσο είδακε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο), λα δεη ζε έλα θαζαξφ θαη αζθαιέο 

πεξηβάιινλ, λα ηνπ παξέρεηαη θάπνην επίπεδν εμαηνκηθεπκέλεο πξνζνρήο θαη 

θξνληίδαο θαη λα κελ παξακειείηαη ή λα ηνπ ρνξεγείηαη (φπσο δπζηπρψο 

είζηζηαη), κεγάιεο δφζεηο εξεκηζηηθψλ γηα λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν “ππάθνπνο”. 

Ζ αξρή ηεο αμηνπξέπεηαο, επηηάζζεη φηη ν θαζέλαο καο αιιά θαη θπξίσο ε 

πνιηηεία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπκε φζνπο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο έρνπκε γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο θξνληίδαο θαη δηαβίσζεο ηνπ αλντθνχ αηφκνπ 

(Dworkin, 2013). Οξηζκέλνη αλντθνί, ηδίσο θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο λφζνπ, 

έρνπλ απνιέζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ή λα αμηνινγνχλ 

εμεπηειηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ή λα ππνθέξνπλ εμ αηηίαο ηνπο. Έρνπλ άξαγε 

αθφκε θαη ηφηε ην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα; Ή κήπσο ην κέιεκά καο γηα 

ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, ππ απηέο ηηο ζπλζήθεο, απνηειεί δήηεκα 

ζπλαηζζεκαηηζκνχ, πξνο ηνλ νπνίν αδπλαηνχκε θαη δελ πξέπεη λα 

ελδψζνπκε; Πξνο ηη ην ηφζν κεγάιν καο ελδηαθέξνλ λα κελ εμεπηειίδνληαη; 

 

Ζ ζηέξεζε ηεο αμηνπξέπεηαο ελδέρεηαη λα επηθέξεη, πεξαηηέξσ, ηελ απψιεηα 

ηνπ απηνζεβαζκνχ πνπ ε αμία ηεο αμηνπξέπεηαο πξνζηαηεχεη θαη λα 

πξνμελήζεη ζπλεπψο, κηα πνιχ βαξχηεξε κνξθή ςπρηθνχ θινληζκνχ, έιιεηςε 

απηνεθηίκεζεο ή απέρζεηα πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ (Dworkin, 2013). 

 

Δκείο νη ίδηνη σο θνξείο εζηθψλ αξρψλ έρνπκε ρξένο ζηα πξφζσπα απηά λα 

ηα πξνζηαηεχνπκε απφ θάζε είδνπο εμεπηειηζκφ θαη απψιεηαο απηνζεβαζκνχ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην εαλ αληηιακβάλνληαη απηήλ ηελ πξνζηαζία ή θξνληίδα 

πνπ ηνπο παξέρνπκε, γηα λα έρεη πξαγκαηηθά αμία ε θάζε καο ελέξγεηα, δελ 

πεξηκέλνπκε αληακνηβή απφ απηήλ. Ζ “ακνηβή” είλαη εζηθή, ε αλσηέξα φισλ, 

θαη ε νπνία καο θάλεη λα “μερσξίδνπκε”, καο θάλεη αλζξψπνπο. Γελ 

πξάηηνπκε κε βάζε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ, αιιά κε 

βάζε ηηο εζηθέο αξρέο. Ζ πξνζβνιή πνπ δέρεηαη ην θάζε άηνκν σο πξφζσπν 

είλαη απηφκαηα πξνζβνιή ζην πξφζσπν φισλ καο (εηεξνπξνζβνιή). 

Δηδάιισο ράλεη ην ζθνπφ ηεο ε ελέξγεηα καο θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ αλντθφ 

φρη πηα σο ζθνπφ αιιά σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε θαζαξά θαη κφλν πιηθψλ 

αγαζψλ (ρξήκαηα-ακνηβή). 
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Γηα λα ηνλίζσ ηελ αμία απηήο ηεο αξρήο θαη ηελ επζχλε πνπ έρνπκε απέλαληη 

ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο πνπ έρνπλ αλάγθε πξνζηαζίαο καο, απιά ζα 

αλαθέξσ πψο εκείο νη ίδηνη θξίλνπκε αξλεηηθά θαη απνζηξεθφκαζηε 

θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ θπζηνινγηθά-λνήκνλα πξφζσπα, φηαλ βιέπνπκε 

λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αηνκηθή ηνπο πγηεηλή θαη λα δνπλ κέζα ζηελ 

αθαζαξζία, φηαλ παξακεινχλ ή ζπζηάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία πνπ ζεσξνχκε 

φηη επηηάζζεη ε αμηνπξέπεηα, ή ππνβηβάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα θάπνην άκεζν 

φθεινο, ηφηε δπζθνξνχκε θαη ηα απνδνθηκάδνπκε. Ηζρπξηδφκαζηε φηη ηέηνηα 

άηνκα πξνζβάιινπλ ηε δηθή ηνπο αμηνπξέπεηα θαη πξέπεη λα αηζρχλνληαη γηα 

απηήλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, εξρφκελνη ζηελ 

θαηεγνξηθή πξνζηαγή ηνπ Kant, βιέπνπκε φηη κε ηηο πξάμεηο καο δελ 

πξνζβάιινπκε απιά θαη κφλν ηνλ εαπηφ καο, αιιά αληηζέησο ζην πξφζσπφ 

καο πξνζβάιιεηαη νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο θάζε καο πξάμε. Δίλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο φηαλ ηέηνηεο πξάμεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έιινγα φληα. 

 

χκθσλα κε ηελ θαληηαλή αξρή, ε αμηνπξέπεηα εξκελεχεηαη σο νη θξηηηθέο 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αηφκνπ κε άλνηα. Καλέλαο δε πξέπεη λα επηηξέπεη λα ηνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν, ν νπνίνο αληηβαίλεη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δσήο. 

Ο ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε θχζε είλαη αλαγθαίνο, ε νπνία εμειίζζεηαη θαη 

απνηειεί ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη, ινηπφλ, ε 

αμηνπξέπεηα απνηειεί ηελ αμία ηεο πξνζηαζίαο ελφο πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απηνπξνζδηνξίδεηαη. Όηαλ ππάξρεη δε ακνηβαία αλαγλψξηζε 

πξνζψπσλ, ηφηε ρηίδεηαη θαη ν ζεβαζκφο ηεο αθεξαηφηεηαο απεπζπλφκελν 

πξνο θάζε αλζξψπηλε δσή είηε δηαλνεηηθψο είλαη επαξθήο είηε φρη. Δπνκέλσο, 

θαηαιήγνπκε πσο φινη νη άλζξσπνη αλντθνί ή κε έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσή σο 

εζηθά φληα αλεμαξηήηνπ πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε 

θνηλσλία (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

Ο Καλη ζεσξεί πσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. πλεπψο, ε αλζξσπφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ 

νξζνινγηθά φληα, έρεη θαζήθνλ λα ζέβεηαη θάζε είδνπο άηνκν αλντθφ ή κε. Μ‟ 

άιια ιφγηα, δελ έρεη θακία ζεκαζία ην πσο άηνκν έρεη θηάζεη ζηελ αλντθή 

θαηάζηαζε παξά κφλν ην γεγνλφο πσο είλαη άλζξσπνο. Ο θαληηαλφο 
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ζεβαζκφο δελ είλαη νχηε ζπκπάζεηα νχηε αγάπε νχηε αιιειεγγχε, αιιά 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. Δίλαη απιψο ζεβαζκφο πξνο 

ηελ αλζξσπφηεηα πνπ αληηθξίδεηο ζην πξφζσπν θάπνηνπ. Δλ θαηαθιείδη, ε 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη ε αηηία πνπ ζεβφκαζηε θαη δε πξνζβάινπκε ην 

αλντθφ άηνκν θαη ζεσξνχκε ηελ άλεπ φξσλ αμία ηεο δσήο σο ηεξή. Ζ 

«ηεξφηεηα» δελ απνηειεί θάηη ην δεδνκέλν, αιιά θαηαθηηέηαη κέζσ ηεο εζηθήο 

ηεο απηνλνκίαο (Σζηλφξεκα, 2006). 

 

4.1.3. Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΖ ΒΛΑΒΖ   

 

Σν άηνκν πνπ ζα νξηζζεί σο θξνληηζηήο ή θεδεκφλαο-θξνληηζηήο ηνπ αλντθνχ 

αηφκνπ, επσκίδεηαη θαη ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ο αλντθφο 

έηζη, δέρεηαη ηελ αξρή ηεο αγαζνπξαμίαο, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη νη 

απνθάζεηο ηνπ θξνληηζηή, πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αιεζνχο ζπκθέξνληνο ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ. Ζ αξρή ηεο αγαζνπξαμίαο, 

επελεξγεί κφλνλ ηε ζηηγκή πνπ αλαιάβεη θάπνηνο απηήλ ηελ επζχλε, άζρεηα 

αλ πνιιέο θνξέο νη απφςεηο ησλ δχν απηψλ κπνξεί θαηά θφξνλ λα δηαθέξνπλ 

σο πξνο ην αιεζέο ζπκθέξνλ ηνπ αλντθνχ. Ζ αξρή ηεο αγαζνπξαμίαο 

δηαθέξεη απφ απηήλ ηεο απηνλνκίαο, κε απνηέιεζκα, ππφ νξηζκέλεο 

πεξηζηάζεηο, λα ζεσξείηαη πσο λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξνπζή ηνπο. Τπάξρεη 

κία δπλεηηθή ζχγθξνπζε, εθείλε κεηαμχ ζπκθέξνληνο ηνπ αλντθνχ αζζελνχο 

θαη ηεο πξνγελέζηεξεο απηνλνκίαο ηνπ, φηαλ ήηαλ λνεηηθά ηθαλφο. Πνην ηειηθά 

είλαη ην αιεζέο ζπκθέξνλ ελφο αηφκνπ πνπ πάζρεη απφ πξνρσξεκέλνπ 

ζηαδίνπ άλνηα;  

 

Ζ εζηθή αμία κίαο πξάμεο δελ εληνπίδεηαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηήλ, αιιά ζηελ πξφζεζε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε πξάμε. Δθείλν πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη ην θίλεηξν ηνπ θξνληηζηή, θαη ην θίλεηξν πξέπεη λα είλαη ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο-ε πξνζηαζία ηνπ αιεζνχο ζπκθέξνληνο ηνπ αλντθνχ. 

Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα θάλνπκε ην ζσζηφ επεηδή είλαη ζσζηφ, φρη 

γηα θάπνην απψηεξν θίλεηξν. 

Γηαηί, φηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαιψλ πξάμεσλ γίλεηαη απφ ζπκπφληα, 

“φζν ζχκθσλε κε ην θαζήθνλ, φζν αμηαγάπεηε θη αλ είλαη απηή”, ζηεξείηαη 

εζηθήο αμίαο. Γηαηί, άιιν ην θίλεηξν πνπ έρνπκε γηα λα βνεζάκε άιια 



 - 66 - 

πξφζσπα-κέζα απφ κία έθθξαζε αιηξνπτζκνχ - θη άιιν ην θίλεηξν ηνπ 

θαζήθνληνο. Ζ ζπκπφληα ηνπ αιηξνπηζηή απέλαληη ζηνλ αλντθφ “αμίδεη έπαηλν 

θαη ελζάξξπλζε, φρη φκσο θαη πνιιή εθηίκεζε”, ππνζηεξίδεη ν kant (Sandel, 

2011). Γηα λα έρεη εζηθή αμία ε πξάμε καο, δηαηείλεηαη ν Kant, πξέπεη λα 

γίλεηαη κε θίλεηξν ην θαζήθνλ απέλαληη ζην πξφζσπν ηνπ αλντθνχ. Ζ 

ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπκε φηαλ θάλνπκε ην ζσζηφ, δελ ππνζθάπηεη θαη 

αλάγθελ ηελ εζηθή ηνπ αμία. Σν ζεκαληηθφ, καο ιέεη ν Kant, είλαη ε θαιή 

πξάμε –ε πξνζηαζία θαη ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αλντθνχ-λα 

γίλεηαη γηαηί ζα πξέπεη λα ηελ θάλνπκε-είηε καο ηθαλνπνηεί είηε φρη. ηελ 

πξάμε, θπζηθά, ην θαζήθνλ θαη ε επηζπκία ζπρλά ζπλππάξρνπλ (Sandel, 

2011). 

Ζ αμία ηνπ πξνζψπνπ, ε εζηθή ηνπ ππφζηαζε, δελ ράλεηαη επεηδή θάπνηνο 

θαηαιήγεη αλντθφο. Ζ δσή ηνπ πξνζψπνπ είλαη απφ κφλε ηεο αμία θαη εκείο σο 

άλζξσπνη θαη θνξείο ηεο, νθείινπκε λα ηελ ζεβφκαζηε θαη λα ηελ 

δηαθπιάηηνπκε πνιιέο θνξέο ππέξ ησλ αηφκσλ πνπ δελ δχλαληαη. Όπσο 

θξνληίδνπκε θάζε αζζελέο άηνκν, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλντθψλ, 

νθείινπκε λα ηνπο αληηκεησπίδνπκε σο πξφζσπα κε αμία. Γηαηί ζην πξφζσπν 

ηνπο θαζξεθηίδεηαη ε αμία ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ε αμία νιφθιεξεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. 

 

4.2. Ζ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΕΧΖ Χ ΑΞΗΑ  

 

Μηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ εζηηάδεηαη ζηελ 

αηνκηθφηεηα. Τπάξρεη ε γξακκή πνπ ζηεξίδεηαη φρη ζηελ εζηθή απηνλνκία 

αιιά ζηελ αηνκηθή απηνλνκία. Απηή είλαη ε γξακκή ηνπ Mill ζην έξγν ηνπ 

“Liberty”. πλήζσο ζην πιαίζην ηεο βηνεζηθήο, φζνη αθνινπζνχλ ηε κηιιηαλή 

απηνλνκία κηινχλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο,  γηαηί ζην έζραην 

ζηάδην, ην αλντθφ άηνκν, δελ απηνπξνζδηνξίδεηαη. Άξα παίξλνπλ σο θξηηήξην 

ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη δεηνχλ απφ ηνπο θξνληηζηέο ην θξηηήξην πνπ ζα 

εθαξκφδνπλ λα είλαη ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ. 

 

 Ο Dworkin απνηειεί κηα εθδνρή ηεο κηιιηαλήο παξάδνζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο. Κάλεη κία δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

εγγελή αμία ηεο δσήο θαη ηελ πξνζσπηθή ηεο αμία. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε 



 - 67 - 

ζηα δχν θχξηα κνληέια, ην Καληηαλφ θαη ην Μηιιηαλφ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

δνχκε πψο ν Dworkin εκπιέθεηαη αλάκεζά ηνπο. 

 

Δίδακε παξαπάλσ φηη ην Καληηαλφ κνληέιν απνδίδεη ηελ απηνλνκία σο ηελ 

άιιε φςε ηεο εζηθφηεηαο, δειαδή ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο. Απηνλνκία 

ζηνλ Καλη, είλαη ε ππαθνή ζε θαζνιηθνχο λφκνπο έγθπξνπο απφ ηε ζθνπηά 

φισλ, ηνπο νπνίνπο φινη καο έρνπκε “ζπλλνκνζεηήζεη” ζαλ λα είκαζηε 

ζπλλνκνζέηεο ζην θξάηνο ζθνπψλ. Απηή ε απηνλνκία δελ είλαη αηνκηθή, είλαη 

εζηθή (λνκνινγηθή). Δίλαη δειαδή ηνπ εζηθνχ ιφγνπ θαη ηεο εζηθήο βνχιεζεο. 

Αθεηεξία καο απνηειεί ε αδηαπξαγκάηεπηε αμίσζε φηη ην πξφζσπν (έιινγν 

ππνθείκελν), έρεη απηαμία. Ζ αμία ηνπ δειαδή έγθεηηαη ζηελ ίδηα ηελ χπαξμή 

ηνπ. Γελ απνηειεί κέζν γηα νπνηνδήπνηε πεξαηηέξσ ζθνπφ. 

 

Δξρφκελνη ζην Μηιιηαλφ κνληέιν, βιέπνπκε φηη ε έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ θαη 

επνκέλσο ν θνξέαο αμηνπξέπεηαο, είλαη έλα φλ πνπ έρεη δπλαηφηεηα 

εκπεηξηθήο, αηνκηθήο απηνλνκίαο (απηνθαζνξηζκνχ). Ζ απηνλνκία γηα ηνπο 

νπαδνχο ηνπ ζρήκαηνο απηνχ, είλαη ε απηνπξαγκάησζε , ην λα ιέσ” λαη” ή 

“φρη” ζε θάηη πνπ κε αθνξά (π.ρ. παξέκβαζε ζην ζψκα κνπ), θάηη πνπ ν 

αλντθφο, αδπλαηεί. ην έζραην ζεκείν Alzheimer, ν αλντθφο δελ έρεη αηνκηθή 

ειεπζεξία. Δπνκέλσο, ην κνληέιν απηφ πνπ ζηεξίδεη φιν ην βηνεζηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία, έρεη έλα πξφβιεκα, ηη ζα θάλεη κε 

ηνλ αλντθφ. Γηαηί, κε βάζε ην κνληέιν απηφ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο θπζηθέο 

εκπεηξηθέο ηδηφηεηεο, ν αλντθφο ηηο έρεη απνιέζεη, άξα δελ έρεη απηνλνκία. Ο 

Μηιιηαλφο επνκέλσο ζα ππνζηεξίμεη φηη απέλαληη ζηνλ αλντθφ ηειηθνχ ζηαδίνπ 

Alzheimer, απηφ πνπ πξέπεη λα αζθήζνπκε είλαη ε αξρή πξνζηαζίαο ησλ 

βέιηηζησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Ο θαζέλαο, δειαδή, απφ ηε δηθή ηνπ απηφλνκε 

ζθνπηά, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ αλντθνχ, 

αιιά φρη κε βάζε ηελ αηνκηθή απηνλνκία ηνπ (αθνχ ηελ έρεη απνιέζεη). Σν 

Μηιιηαλφ κνληέιν βάδεη φξηα, απηφ πνπ ιέκε, ηα φξηα ηεο απηνπξγίαο. Με ηνλ 

αλντθφ δελ έρνπκε απηνπξγφ, δειαδή δελ έρνπκε άλζξσπν πνπ πξάηηεη, άξα 

ν Μηιι, εκπεηξηθά ζα καο πεη φηη απηφ ην άηνκν δελ είλαη πξφζσπν. Μφλν κε 

βάζε δειαδή ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ, επεηδή είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο 

αηνκηθήο ειεπζεξίαο (δελ κπνξεί λα πεη λαη ή φρη, δελ κπνξεί λα πξάμεη, δελ 

κπνξεί λα είλαη απηνπξγφο, δελ κπνξεί θαλ λα έρεη εκπεηξίεο φηαλ θηάζεη ζην 
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έζραην ζηάδην). χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Μηιι, επεηδή εκείο είκαζηε εζηθά 

φληα θαη φρη ν αλντθφο, πξέπεη ην θξηηήξηφ καο λα είλαη ε αξρή ηεο κε βιάβεο 

θαη ησλ βέιηηζησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Γειαδή, λα κελ ηνλ βιάςνπκε θαη λα 

θξνληίζνπκε γηα ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληά ηνπ. Μπνξεί φκσο απηφ λα ζεκαίλεη 

λα ηνλ αθήζνπκε λα πεζάλεη, γηαηί, αλ ηνλ θξαηάκε ζε κηα δηαδηθαζία 

παξαηεηακέλνπ ζαλάηνπ, κπνξεί ελ ηέιεη λα ηνλ βιάςνπκε. 

 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, δχν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο, ε κία σο πξφζσπν 

(Καλη) θαη ε άιιε σο πξνυπάξμαλ πξφζσπν (Μηιι), ζην νπνίν νθείινπκε λα 

βάινπκε σο θχξην κέηξν ζπκπεξηθνξάο καο, ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ, ηελ νπνία ζα θαζνξίζνπκε κε βάζε ην αληηθεηκεληθφ 

ηνπ ζπκθέξνλ. 

 

Καη έξρεηαη ν Dworkin λα καο πεη φηη ην πψο ζα θεξζψ ζηνλ αλντθφ, εμαξηάηαη 

απφ ην πξφζσπν πνπ έρεη ππάξμεη. Σψξα δελ είλαη πξφζσπν, αιιά έρεη 

ππάξμεη θαη ην πψο ζα εμέιζεη απφ ηε δσή ηνπ είλαη κέξνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, αθφκα θη αλ ν ίδηνο εκπεηξηθά δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηψξα λα ην μέξεη. Άξα απηφο πνπ ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη, ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςηλ ηνπ ηελ απηνλνκία σο αθεξαηφηεηα ηεο δσήο ηνπ σο φινλ, αλεμάξηεηα 

αλ ηψξα έρεη ζπλείδεζε ή φρη. Ο αλντθφο δελ είλαη πξφζσπν, είλαη 

πξνυπάξμαλ πξφζσπν, φκσο ζηνλ εζηθφ ζπιινγηζκφ καο έρνπκε θαη κηα 

άιιε αμία πνπ δελ είλαη ε αμία ηνπ πξνζψπνπ, αιιά ε εγγελήο αμία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο ελ γέλεη, φπνπ ν ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, έρεη αμία 

σο απηνδεκηνπξγία γηαηί είλαη κία επέλδπζε ηεο θχζεο, φπσο ε επέλδπζε ηνπ 

θαιιηηέρλε ζην θαιιηηέρλεκά ηνπ. 

 

Ση ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε φηη ε αλζξψπηλε δσή είλαη ηεξή θαη έρεη εγγελή 

αμία; χκθσλα κε ην Μηιιηαλφ κνληέιν θαη ηoλ Dworkin, αληηκεησπίδνπκε ηελ 

αλζξψπηλε δσή σο αμία, επεηδή απιψο θαη κφλν ππάξρεη· ιφγσ ηεο 

ηθαλφηεηάο ηεο, λα αλαπαξηζηά θαη λα ελζσκαηψλεη πξνεγνχκελεο 

(ζπληειεζκέλεο ή ζε εμέιημε) θξίζηκεο δηεξγαζίεο. Γίλεηαη “ηεξή” κέζσ ηεο 

δηαδξνκήο ηεο, φπσο ηα είδε ηεο θχζεο. Ζ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο έγθεηηαη 

κελ ζηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο, σο απφηνθε φκσο κηαο δηεξγαζίαο (φρη 

αμηνινγνχκελε απηνηειψο). Ζ δηεξγαζία, ε δηαδξνκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 
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(Θετθή ή / θαη αλζξψπηλε) έρεη θαλνληζηηθή ζεκαζία γηα εκάο, πξάγκα πνπ δελ 

έρνπλ, σο αληηπαξάδεηγκα, νη γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (ηερλεηφ 

δεκηνχξγεκα θαη φρη θπζηθφ). 

χκθσλα κε ηνλ Dworkin, ε αλζξψπηλε δσή απνηειείηαη απφ ηε ζετθή θαη ηελ 

αλζξψπηλε ππφζηαζή ηεο. Ζ ζετθή νθείιεηαη ζηε θπζηθή ππφζηαζε ηνπ 

αλζξψπνπ, αθνχ απνηειεί δεκηνχξγεκα ηεο ίδηαο ηεο θχζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ, φπσο ν ιφγνο, νη επηζπκίεο, ε βνχιεζε θά. Ζ αλζξψπηλε δσή 

είλαη πνιχηηκε θαη ηεξή (Dworkin, 2013). 

 

‟ απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία 

δηεξγαζία σο ηεξή παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ν ηξφπνο πξνέιεπζήο ηεο, κ‟ άιια 

ιφγηα, έρεη λα θάλεη κε ηελ αμία πνπ πξνζδίδεηε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία. 

Με απηή ηε ινγηθή ιεηηνπξγεί αληίζηνηρα ν ζαπκαζκφο θαη ν ζεβαζκφο πξνο 

ηε ηέρλε (φπσο έξγα ηέρλεο, πίλαθεο) θαη ηνλ πνιηηηζκφ αλεμαξηήηνπ αλ είλαη 

αξεζηφ πξνο εκάο ή φρη. πλεπψο, ε αηηία φισλ είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ φηη ε 

ηέρλε θαη ν πνιηηηζκφο είλαη έξγν αλζξψπηλν. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ν 

ζεβαζκφο καο σο πξνο ην δσηθφ βαζίιεην θαη ηελ επηβίσζε ησλ δψσλ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηνπ φηη είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θχζεο. Δπνκέλσο, 

δηαπηζηψλεηαη πσο ε ηέρλε, θαζψο θαη ηα δψα έρνπλ αμία γηα εκάο θαη είλαη 

απαξαβίαζηα εμ αηηίαο ηνπ ηξφπνπ πξνέιεπζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ε εμειηθηηθή 

δηεξγαζία πνπ πθίζηαην ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ηα είδε ππήξμε θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ απαμία ησλ πξάμεσλ καο, ε νπνία νδήγεζε ζηελ εμαθάληζε ησλ 

νξηζκέλσλ εηδψλ. Θεσξείηαη θαηάξα γηα ηελ αλζξσπφηεηα ην λα θαηαζηξέθεηε 

έλα είδνο έπεηηα απφ ηε πνιπεηή θπζηθή εμέιημή ηνπ, ιφγσ  ηνπ φηη απιά 

ζεσξείηαη θαθφ λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Έηζη, ινηπφλ, ζπλεηδεηέο ή κε νη 

θπζηθέο δηεξγαζίεο δεκηνπξγίαο απνηεινχλ επελδχζεηο θαη αμίδνπλ ηνλ φπνην 

ζεβαζκφ, ηδίσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αλζξψπνπο (Dworkin, 2013). 

 

Δπνκέλσο, ν ζεβαζκφο πξνο ην αλντθφ άηνκν πεγάδεη απφ ην ζεβαζκφ ζηελ 

αμία ηεο δσήο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ε δεκηνπξγία κηαο 

αλζξψπηλεο δσήο είλαη δήηεκα θπζηθήο δηεξγαζίαο. Βέβαηα, είλαη γεγνλφο 

πσο ε δσή δηαθξίλεηαη ζε πνιιψλ εηδψλ κνξθέο δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί. Σν εξψηεκα ινηπφλ, πνπ ηίζεηαη είλαη πσο 

πξέπεη λα αληηδξάζνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (Dworkin, 2013). 
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Ο Dworkin πξνζπαζεί λα θαιχςεη έλα θελφ ηεο Μηιιηαλήο παξάδνζεο, έλα 

θελφ απηνπξγίαο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εζράηνπ ζηαδίνπ αλντθνχ πνπ δελ έρεη 

απηνπξγία, βάδεη ηελ εγγελή αμία ηεο δσήο, αιιά δεκηνπξγεί δπλάκεη έληαζε 

κε ηελ εζηθή ηνπ πξνζψπνπ. Γηφηη ε εζηθή ηνπ πξνζψπνπ είλαη απηή πνπ 

απαηηεί απφιπην ζεβαζκφ απέλαληη ζε φληα πνπ δελ είλαη αληηθείκελα, είλαη 

θνξείο πξάμεσλ θαη ζπλλνκνζέηεο ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο. Άζρεηα αλ 

εκπεηξηθά, έρνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα ιίγν ή πνιχ ή θαζφινπ. Τπάξρεη εζηθή 

αμίσζε ζεβαζκνχ ηνπ πξνζψπνπ καο, ηεο αλζξσπφηεηαο ζην πξφζσπφ 

καο. Καη γηα ηνλ αλντθφ ηζρχεη ην ίδην, εκπεηξηθά κπνξεί λα έρεη ράζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο απηνπξγίαο. Απηφ φκσο δελ έρεη εζηθή ζεκαζία γηαηί είλαη 

εκπεηξηθφ ζέκα. Καλνληζηηθά θαη εζηθά έρεη εζηθή ππφζηαζε θαη δελ έρεη εζηθή 

ππφζηαζε επεηδή είλαη δσληαλφο απιψο, σο κηα θπζηθή δηαδηθαζία, γηαηί ην 

ίδην πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ 

πξναλαθέξακε, νη νπνίνη θπζηθά θαη δελ έρνπλ, αιιά ελλννχκε κφλν ηνλ 

άλζξσπν, ζχκθσλα κε ηνλ Dworkin, γηαηί είλαη ην πην εμειηγκέλν είδνο ηεο 

δεκηνπξγίαο. Άξα πξέπεη επνκέλσο λα ζεβφκαζηε ηελ πην εμειηγκέλε κνξθή 

ηεο θπζηθήο δηεξγαζίαο ηεο εμέιημεο. Γηαηί φκσο; Απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνηειεί κία απζαίξεηε απφθαζε. Βιέπνπκε φηη ν Dworkin πξνζπαζεί λα 

θαιχςεη ηα θελά ηεο Μηιιηαλήο ζεψξεζεο ηεο απηνλνκίαο, σο 

απηνπξαγκάησζεο κε ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί εληάζεηο ζην ζρήκα ηνπ.  

 

Ο Dworkin πξνζθεχγεη ζηα δχν παξαπάλσ επηρεηξήκαηα: α) ζηελ 

πξνεγνχκελε ηνπ δσή σο φινλ – αηνκηθή απηνλνκία θαη βέιηηζηα 

ζπκθέξνληα-σθειηκηζηηθφ επηρείξεκα, β) θαη ε εγγελήο αμία ηεο δσήο. Σν 

ηειεπηαίν θξηηήξην ελέρεη πξνβιήκαηα, θαζψο εάλ θάπνηνο είλαη 

ζξεζθεπφκελνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη ε δσή έρεη εγγελή αμία γηαηί είλαη 

δψξν ηνπ Θενχ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φκσο, πνπ θάπνηνο δελ είλαη 

ζξεζθεπφκελνο, δελ ππάξρεη νξζνινγηθά επαξθέο επηρείξεκα γηα ηελ εγγελή 

αμία. Δπνκέλσο ην επηρείξεκα κάιινλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα άηνκα πνπ 

πηζηεχνπλ ζην Θεφ. 
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Θα πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ Dworkin, λα δηαθνξνπνηήζνπκε θαη λα κελ 

ζπγρένπκε ηελ πξνζσπηθή-ππνθεηκεληθή αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, κε απηήλ 

ηεο απξφζσπεο-αληηθεηκεληθήο, εγγελνχο αμίαο ηεο.  

Κάζε αλαπηπγκέλν αλζξψπηλν νλ δελ είλαη απιψο απφηνθν ηεο θπζηθήο 

δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ηεο εκπξφζεηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθήο δχλακεο 

πνπ ηηκνχκε φηαλ αμηνινγνχκε φηαλ αμηνινγνχκε ηελ ηέρλε. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πνπ ζέηεη ν Dworkin, είλαη απηφ ηεο παξνκνίσζεο κηαο ψξηκεο 

γπλαίθαο κε έλα έξγν ηέρλεο. Ζ πξνζσπηθφηεηά ηεο, κνηάδεη σο πξνο ηελ 

θαηάξηηζε, ηηο ηθαλφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θηινδνμίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο, κε έλα έξγν ηέρλεο, γηαηί ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ είλαη 

απφηνθνο ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθήο δηάλνηαο, ελ κέξεη ησλ γνληδίσλ αιιά 

θαη ηεο δηαπαηδαγψγεζήο ηεο απφ ηνπο γνλείο ηεο θαη ηνπ θνλσληθνχ 

πεξίγπξνχ ηεο, θαη ελ κέξεη ζηνλ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη, αιιά θαη απφ 

ηηο πξνζσπηθέο ηεο επηινγέο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί θαηά ην παξειζφλ, ηεο 

δηθήο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

πλεπψο, θάζε αλζξψπηλε δσή είλαη ηεξή έρνληαο αμία. Εήηεκα πνπ έρεη ηηο 

ξίδεο ηνπ ζηε θπζηθή θαη ζηελ αλζξψπηλε δεκηνπξγία. Δίλαη γεγνλφο πσο 

θάζε άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθφο θαη μερσξηζηφο, δελ παχεη φκσο λα 

απνηειεί ζπλέρεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ. 

Δπνκέλσο, κε ηνλ φξν απξφζσπε αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ελλνείηε πσο 

θάζε δσή μερσξηζηά αμίδεη ην δένλ ζεβαζκφ θαη πξνζηαζίαο ιφγσ ησλ 

πεξίπινθσλ δεκηνπξγηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ εμειηθηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηεο λέαο δσήο. Σξφπνο κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο δηαησλίδεηαη 

ζε εθαηνληάδεο γελεέο πνιηηηζκψλ, ηξφπσλ δσήο θαη αμηψλ. Μ‟ άιια ιφγηα, 

ζπλερψο δεκηνπξγεί θαη αλαδεκηνπξγεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

 

4.2.1. ΚΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΒΗΧΜΑΣΗΚΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ  

 

ηνλ πάζρνληα απφ άλνηα ηίζεηαη έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα ηαπηφηεηαο. Σα 

εζηθά δηιήκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, αθνξνχλ ηνλ 

βίν ηνπ αλντθνχ ππνθεηκέλνπ σο φινλ. Δλφο ππνθεηκέλνπ ην νπνίν ζηελ 

ελεζηψζα θαηάζηαζή ηνπ έρεη απιψο θαη κφλν βησκαηηθά ζπκθέξνληα, ελψ 

ζηελ παξειζνχζα θαηάζηαζή ηνπ, είρε θαη θξηηηθά ζπκθέξνληα σο πξνο ην 
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πεξηερφκελν θαη ηελ αμία ηνπ βίνπ ηνπ σο φινπ. Βιέπνπκε, ινηπφλ, ηα 

ελεζηψηα (απιψο βησκαηηθά) ζπκθέξνληά ηνπ, λα ζπγθξνχνληαη κε ηα 

(θξηηηθά) ζπκθέξνληά ηνπ σο πξνζψπνπ. 

Ση ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε “θξηηηθά” θαη “βησκαηηθά” ζπκθέξνληα; Λέγνληαο 

“θξηηηθά ζπκθέξνληα”, ελλννχκε ηα ζπκθέξνληα εθείλα πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ππνθεκέλνπ σο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα 

ηεο δσήο ηνπ σο φινλ. Με ιίγα ιφγηα, ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα αλαζηνραζκνχ 

ηνπ βίνπ ηνπ σο φινπ. Σν αλντθφ ππνθείκελν δελ δηαζέηεη πιένλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα αλαινγίδεηαη πψο λα θαηαζηήζεη ηε δσή ηνπ πην επηηπρεκέλε ζην ζχλνιφ 

ηεο. Αγλνεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε δελ έρεη αίζζεζε ηνπ 

βίνπ ηνπ, ελφο παξειζφληνο πξνζδεδεκέλνπ ζε έλα κέιινλ, πνπ λα απνηειεί 

αληηθείκελν ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ή κέξηκλαο. Αδπλαηεί λα αλαιάβεη 

εγρεηξήκαηα ή λα ζπιιάβεη ζρέδηα, αληίζηνηρα πξνο εθείλα πνπ πξνυπνζέηεη 

έλαο ελεξγφο αλαζηνραζηηθφο βίνο. Καηά ζπλέπεηα, δελ έρεη ελεζηψζα 

αληίιεςε ησλ θξηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Όκσο, φηαλ ήηαλ λνεηηθά ηθαλφ, είρε 

ηε δεηνχκελε επίγλσζε. πλεπψο, αδπλαηνχκε ηψξα λα ηα παξαβιέςνπκε ή 

λα ζεσξήζνπκε φηη ζηεξνχληαη πιένλ ζεκαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ φκσο δελ 

απνηειεί βάζηκν ιφγν λα αγλνήζνπκε ηε δψζα θαη κειινληηθή θαηάζηαζή ηνπ. 

Σα θξηηηθά ζπκθέξνληα αλαδεηθλχνπλ κηα πεξαηηέξσ εζηθή αμία: εθείλε ηνπ 

αθέξαηνπ βίνπ θαη ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ εζηθή 

πξνβιεκαηηθή ησλ δεηεκάησλ καο, απαζρνινχλ θαη ππάξρνπλ γηαηί αθξηβψο 

ππάξρνπλ ηα θξηηηθά ζπκθέξνληα. Αλ ππήξραλ κφλν βησκαηηθά ζπκθέξνληα, 

ηψξα δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ιφγνο εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. 

Βεβαίσο, αλ εμεηάζνπκε ηε δσή ησλ αλντθψλ κφλνλ απφ ηε ζθνπηά ηεο 

επεθηάζεψο ηεο απφ ην παξφλ πξνο ην κέιινλ, δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα λα 

πξνβιεκαηηζηνχκε σο πξνο ηα θξηηηθά ζπκθέξνληα ηνπο, σο πξνο ηη ζα 

θαζηζηνχζε κηα ηέηνηα δσή πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πνιχηηκε, δηφηη δελ είλαη 

πιένλ ηθαλνί γηα πξάμεηο ή εγρεηξήκαηα πνπ ζα ηεο πξνζέδηδαλ αμία. Ζ αμία 

δελ δχλαηαη λα “κεηαγγηζηεί” ζηε δσή απφ ηα έμσ. Γεκηνπξγείηαη απφ ην ίδην ην 

πξφζσπν ζην νπνίν αλήθεη ε δσή. Κάηη ηέηνην φκσο είλαη πιένλ γηα απηνχο 

αλέθηθην. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα εζηηάδνπκε ηελ κέξηκλα καο 

πεξηζζφηεξν ζηα βησκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ζεσξεηηθψλ φπσο ε Rebecca Dresser θαη ν Robertson. 
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χκθσλα πάληα κε ηνλ Dworkin, απφ ηελ άιιε, σο πξνο ηα βησκαηηθά 

ζπκθέξνληα, ηηο επηζπκεηέο ή κε εκπεηξίεο καο, δελ ηίζεηαη δήηεκα εζηθνχ 

ζθάικαηνο. Πξφθεηηαη, αλ είκαζηε ηπρεξνί, γηα απνιαχζεηο, φπσο, π.ρ., ε 

απφιαπζε κίαο κνπζηθήο ζπλαπιίαο. Χο πξνο ηα θξηηηθά ζπκθέξνληά καο, 

σζηφζν, ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο απνηειεί εζηθφ ζθάικα. Σα δεχηεξα 

θαζηζηνχλ ηνλ βίν καο (σο φινλ) θαιχηεξν, φπσο, π.ρ., ηα αγαζά ηεο θηιίαο 

θαη ησλ ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ. Σα θξηηηθά ζπκθέξνληά καο είλαη αλακθηβφισο 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά· δελ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε 

πξνηηκήζεψλ καο, αιιά, κε φξνπο ηεο αξραίαο θηινζνθίαο, αθνξά ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο επδαηκνλίαο, ζηε ζπκθσλία ηεο πνξείαο ηεο δσήο καο πξνο 

έγθξηηεο εζηθέο θξίζεηο γηα ηνλ βίν ηνπ επδαίκνλνο. Σα θξηηηθά ζπκθέξνληα 

είλαη ε δσή σο δεκηνπξγηθή επέλδπζε. Απηφ απνηειεί θαη ηελ βαζηθή ηδέα ηεο 

εγγελνχο αμίαο ηεο δσήο θαη απηά ηα ζπκθέξνληα έρνπλ, θαηά ηνλ Dworkin, 

θαη πξέπεη λα έρνπλ εζηθή πξνηεξαηφηεηα θαη θαηά ηε κεηαρείξηζε ελφο 

αλντθνχ αηφκνπ. 

 

Ο Dworkin δηέθξηλε ηα απιψο βησκαηηθά απφ ηα θξηηηθά ζπκθέξνληα ηνπ 

ζλήζθνληνο αλντθνχ. Ο αλντθφο, μαλαηνλίδνπκε, δελ έρεη ελεξγά θξηηηθά 

ζπκθέξνληα ζηε ζπλέρηζε ηεο δσήο ηνπ· ελδέρεηαη, βέβαηα, λα εμαθνινπζεί λα 

απνιακβάλεη ηε δσή ηνπ, αιιά δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηελ αμηνινγήζεη: νη 

αμίεο ηεο δσήο δελ καο πξνζθέξνληαη φπσο έλα γεχκα (ζε παζεηηθνχο 

απνδέθηεο). Χζηφζν (ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ Dworkin), απνηειεί εζηθή 

απζαηξεζία λα αμηνινγνχκε ηε δσή ησλ ελ ιφγσ ππνθεηκέλσλ κφλν ζηελ 

παξνχζα ηξαγηθή θαηάζηαζή ηνπο, αγλνψληαο ηε δηαδξνκή ηεο, ηελ 

πξνεγνχκελε, δειαδή, άζθεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο (ηε βαζηθφηεξε αμία θαη 

αξρή πνπ ζηεξίδεη φια ηα παξαπάλσ) θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθψλ ηνπο 

θξηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

 

Έηζη, φρη απιψο έρνπκε, απφ θνηλνχ κε φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, 

απιψο βησκαηηθά ζπκθέξνληα σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ κειινληηθψλ 

εκπεηξηψλ καο, αιιά θαη θξηηηθά ζπκθέξνληα σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

αμία ηνπ βίνπ καο σο φινπ. Απηά ηα θξηηηθά ζπκθέξνληα είλαη ζπλπθαζκέλα 

κε ηηο πεπνηζήζεηο καο σο πξνο ηελ εγγελή αμία-ηελ ηεξφηεηα ή ην 

απαξαβίαζην- ηεο δσήο καο. Κάζε πξφζσπν εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηα θξηηηθά 
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ζπκθέξνληά ηνπ, δηφηη ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφ ηη είδνπο βίν δηάγεη, 

ζεκαληηθφ αθ εαπηνχ, θαη φρη απιψο ράξηλ ηεο εκπεηξηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

ελδέρεηαη λα καο πξνζθέξεη ή ε κε πνξεία ελφο άμηνπ (ή λνκηδφκελνπ σο 

άμηνπ) βίνπ. Σν δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζε αμηνπξεπή αληηκεηψπηζε 

έγθεηηαη ζηελ αμίσζε λα αλαγλσξίδνπλ φινη νη άιινη ηα γλήζηα θξηηηθά 

ζπκθέξνληα ηνπ, λα αλαγλσξίδνπλ δειαδή φηη απνηειεί ηέηνην είδνο 

πιάζκαηνο, φηη θαηέρεη ηέηνηα εζηθή ζέζε, ψζηε απνθηά εγγελή θαη 

αληηθεηκεληθή ζεκαζία ε πνξεία ηνπ βίνπ ηνπ. Ζ αμηνπξέπεηα απνηειεί κηα 

θαίξηα πηπρή ηεο αμίαο, ηεο εγγελνχο ζπνπδαηφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

(Dworkin, 2013). 

 

 

4.3. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΖΘΗΚΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ  

 

Δίδακε παξαπάλσ, φηη ε ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην αλντθφ άηνκν, 

δπζηπρψο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ράλεηαη. Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη 

κε ηελ δηάγλσζε επέξρεηαη άκεζα θαη ε απψιεηα κλήκεο, νχηε ράλνληαη 

ζπγρξφλσο θαη φιεο νη δπλαηφηεηεο απηνδηάζεζεο ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 

εγθαηαιείπνπλ ηειεπηαία απφ φια ηνλ αζζελή. Απνηειεί, επνκέλσο, κέγα 

ιάζνο ν κε ππνινγηζκφο ηεο έθθξαζεο επηζπκηψλ ηνπ αλντθνχ αηφκνπ απφ ην 

νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ ή ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ αθφκα ζε θαίξηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ δσή ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ, αθφκα θαη απιέο 

θαζεκεξηλέο πξάμεηο. εκαληηθφ ζε απηή ηελ πεξίνδν είλαη νη εξσηήζεηο θαη 

επηινγέο ηνπ αλντθνχ λα είλαη απιέο θαη ιίγεο θάζε θνξά, ην άηνκν ζα πξέπεη 

λα ληψζεη ππνινγίζηκν θαη ζεβαζηφ, λα ληψζεη εκπηζηνζχλε αιιά θαη ηελ 

αγάπε θαη ην εηιηθξηλή ελδηαθέξνλ ησλ θξνληηζηψλ θαη ησλ ηαηξψλ. 

Γπζηπρψο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηή ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζηγά-ζηγά 

ζα θζίλεη εσο φηνπ ραζεί εληειψο. Ξεθηλψληαο απφ απιά δεηήκαηα 

θαζεκεξηλήο θξνληίδαο, φπσο ην ηη ζέιεη λα θάεη, πψο λα ληπζεί, λα πάεη 

ηνπαιέηα, ή ζην θξεβάηη ηνπ κέρξη πην πεξίπινθα πξάγκαηα φπσο ε 

δηαρείξηζε πεξηνπζίαο, ε ηθαλφηεηα νδήγεζεο, ην δηθαίσκα ςήθνπ, ηελ 

αληηκεηψπηζε επεξρφκελσλ άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο εσο θαη ην ηέινο 

δσήο ηνπ.  ε θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη 



 - 75 - 

ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ιήςε απηφλνκσλ απνθάζεσλ. Καη ηίζεηαη εδψ έλα 

άιιν εξψηεκα, θαηά πφζν απηή ε αμηνιφγεζε είλαη εθηθηή θαη έγθπξε; ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, έξρεηαη ην γξάκκα ηνπ λφκνπ λα πξνζηαηεχζεη αιιά θαη 

λα ππεξαζπηζηεί ηελ απηνλνκία θαη ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αλντθνχ αηφκνπ. 

Έηζη, έρνπκε: 

 

4.3.1. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ – ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ 

 

Γηα λα κπνξνχκε λα ζπδεηνχκε γηα απηφλνκε επηινγή ηνπ αζζελνχο θαη γηα 

έγθπξε ζπγθαηάζεζε, ζα πξέπεη ν αζζελήο λα είλαη έιινγνο θαη ηθαλφο λα 

θαηαλνήζεη, πξψηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη αθνινχζσο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ζα ηνπ δψζεη ν ηαηξφο. Ζ χπαξμε έιινγεο 

ηθαλφηεηαο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ αηνκηθή απηνλνκία θαη γηα ην δηθαίσκα 

ελφο αηφκνπ λα απηνθαζνξίδεηαη θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο ζχκθσλα κε έλα 

ζρέδην, πνπ έρεη γηα ηελ δσή ηνπ. Πξνυπνζέηεη, ελ γέλεη, φηη έρνπκε λα 

θάλνπκε κε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη «ζηελ σξηκφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο» ζχκθσλα κε ηελ πεξίθεκε θξάζε ηνπ Mill (On Liberty, p.135). ηελ 

ηαηξηθή πξαθηηθή φκσο, ε παξαδνρή απηή ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

ηζρχεη. Μία απφ απηέο είλαη θαη ε εμεηαδφκελε πεξίπησζε ηνπ αλντθνχ. 

Ζ δεχηεξε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο ηνπ Kant “πξάηηε έηζη 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα ηφζν ζην πξφζσπν ζνπ φζν θαη 

ζην πξφζσπν θάζε άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ 

κφλν σο κέζν” (Kant,1984), θαηαδεηθλχεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ λα 

πξάηηεη ζχκθσλα κε αξρέο, πνπ ζα είλαη δεζκεπηηθέο θαη ζα κπνξνχλ λα 

θαηαζηνχλ θαζνιηθνί λφκνη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν αλντθφο (ζην αξρηθφ 

αθφκα ζηάδην ηεο λφζνπ) δεηά λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ν 

ζεβαζκφο πξνο ηελ απηνλνκία επηηάζζεη πξνο ηνλ ηαηξφ λα παξέρεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ρσξίο λα απνθξχβεη θαλέλα ζηνηρείν θαη ρσξίο λα θαζνδεγεί ηνλ 

αλντθφ ζε ζεξαπείεο πνπ επηζπκεί ν ίδηνο. Αληηκεησπίδνληαο ηνλ άιιν σο 

απηφλνκν νλ θαη ζθεπηφκελνη θαη νη ίδηνη φηη νη αξρέο ησλ πξάμεψλ καο 

νθείινπλ λα είλαη θαζνιηθεχζηκεο, ηφηε κπνξνχκε λα έρνπκε κηα έγθπξε 

ζπγθαηάζεζε απφ ηνλ αλντθφ. Καη ε έγθπξε ζπγθαηάζεζε έρεη ηηο βάζεηο ηεο 

ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζηελ πίζηε φηη φιεο νη πξάμεηο θαη ε 
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ζπλεξγαζία ζα ππφθεηλην ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ άιινπ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηψξα ηεο έγθπξεο θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο είλαη: 

 Πξψηα απ΄φια ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα γλσξίδεη ην άηνκν ηη 

πξαγκαηηθά ηνπ ζπκβαίλεη αιιά θαη ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ. 

 Απηφ ζα βνεζήζεη ην άηνκν ζηελ ηαθηνπνίεζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ππνινίπνπ δσήο ηνπ, φζνλ αθνξά πξνζσπηθέο ζρέζεηο, επηζπκίεο, 

αλάγθεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηέινπο δσήο, φηαλ πηα δελ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα απνθαζίζεη ν ίδηνο. 

Όηαλ έλα άηνκν δηαγλσζζεί κε άλνηα, θαη βξίζθεηαη ζηα πξψτκα αθφκα ζηάδηα 

ηεο λφζνπ φπνπ νη λνεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο δελ έρνπλ δερζεί ηδηαίηεξε 

έθπησζε, δέρεηαη  εμσηεξηθέο πηέζεηο απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ, απφ ην 

ηαηξφ ηνπ, απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Καηαθιίδεηαη ζπλερψο απφ 

πιεξνθνξίεο, πνιιέο θνξέο δπζλφεηεο, πνπ αθνξνχλ κία θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία πξφθεηηαη κειινληηθά λα πεξηέιζεη θαη ε νπνία δπζηπρψο ζα έρεη 

αξλεηηθή έθβαζε. Σν ρείξηζην δε είλαη φηη δελ ππάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα ην 

εκπνδίζεη λα εμειηρζεί, λα ην ζηακαηήζεη. Σν κέγηζην φκσο φισλ είλαη φηη 

θαιείηαη λα παιέςεη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ν νπνίνο φκσο ζηγά-ζηγά ηνλ 

εγθαηαιείπεη, γη΄απηφ θαη ζα πξέπεη λα ζπεχζεη ηαρέσο γηα λα ζρεδηάζεη 

άκεζα ην αβέβαην κέιινλ ηνπ. Ο ρξφλνο, αιιά θπξίσο ν εαπηφο ηνπ είλαη νη 

ακείιηθηνη “ερζξνί” ηνπ. Καηά πφζνλ επνκέλσο είλαη αλεμάξηεηνο θαη 

ειεχζεξνο λα απνθαζίζεη; Σν πξαγκαηηθά αλεμάξηεην άηνκν εθιακβάλεηαη σο 

θαηά νξηζκέλνπο ηξφπνπο αλεμάξηεην απφ εμσηεξηθέο πηέζεηο ή θαζνξηζκνχο, 

γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη φηη επηθέξεη, σο απνηέιεζκα, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα 

αλεμάξηεηε απφθαζε θαη δξάζε. Όκσο κηα ηέηνηνπ είδνπο, ζπξξηθλσκέλε 

έλλνηα, δχζθνια κπνξεί λα ζεκειηψζεη εζηθέο απνθάζεηο ρσξίο αδηέμνδα. 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ε ελεκέξσζε, φπσο ηελ 

νξίδεη ν λφκνο, φπσο θαη έγθπξε ζπγθαηάζεζε αληίζηνηρα. Βέβαηα, γηα ηέηνηεο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο φπσο ηνπ αλντθνχ, ην δίθαην έρεη θαηαθχγεη ζηηο ιχζεηο 

ηνπ θεδεκφλα αληηπξνζψπνπ  θαη ζηηο απηφβνπιεο πξάμεηο ησλ ηαηξψλ, κε 

βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπ αλντθνχ, κε ην επηρείξεκα φηη κεηψλεηαη ε αηνκηθή 

απηνλνκία ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ θαη δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη κφλν ηνπ.  
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4.3.2. ΤΠΟΓΔΗΞΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ / ΚΖΓΔΜΟΝΑ 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ αληηπξνζψπνπ, ην ελ δπλάκεη αλντθφ άηνκν, πξηλ θζάζεη 

ζε πξνρσξεκέλε θαηάζηαζε, ππνδεηθλχεη θάπνην πξφζσπν ηεο απνιχηνπ 

εκπηζηνζχλεο ηνπ, ζπλήζσο απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ. πλήζσο είλαη ν 

ζχδπγνο ή ν ζχληξνθνο ή έλαο εθ ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ ή αθφκε θαη έλαο 

ζηελφο θίινο, ηνλ νπνίν θαζηζηά ππεχζπλν λα ιακβάλεη ηηο φπνηεο απνθάζεηο 

ρξεηαζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ή πξφβιεκα πξνθχςεη φζνλ αθνξά 

φια ηα δεδνκέλα ηεο δσήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ φπνπ δελ ζα 

έρεη πηα ηθαλφηεηα αληίιεςεο γηα ιήςε απνθάζεσλ. Ζ βνχιεζε ηνπ 

αληηπξνζψπνπ απηνχ είλαη  απνθιεηζηηθή, επηθξαηεί δειαδή – ζχκθσλα κε 

ηελ επηζπκία ηνπ    ελδηαθεξνκέλνπ- απέλαληη ζηε βνχιεζε νπνηνπδήπνηε 

άιινπ (Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, www.Bioethics.gr). 

Ζ απφθαζε θαη ππφδεημε απηή πεξηιακβάλεηαη εγγξάθσο θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην έληππν ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγηψλ. Ο 

αληηπξφζσπνο, γλσξίδεη θαιά ηηο ηδέεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ αλντθνχ αηφκνπ, 

ψζηε λα κπνξεί λα ιάβεη φζν ηνλ δπλαηφ πην αληηπξνζσπεπηηθέο απνθάζεηο 

εθ κέξνπο ηνπ. Βεβαίσο δελ απνθιείεηαη λα ππάξμνπλ πεξηπηψζεηο νη 

απνθάζεηο απηέο λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα 

πηζηεχσ ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηπξνζψπνπ, θαη εδψ ηίζεηαη έλα άιιν εξψηεκα θαηά 

πφζν νη απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ απηνχ κέλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ ηηο δηθέο ηνπ 

ηδενινγίεο θαη ηξφπνπο αληίιεςεο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη 

απνθάζεηο απηέο ζα πξέπεη αλεμάξηεηα απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα θαζψο 

επίζεο θαη ην ζεβαζκφ ησλ άιισλ.                      

Σέινο, είλαη δπλαηφ λα ππνδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αληηπξφζσπνη 

πνπ ζα επηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ φπσο πεξηνπζηαθψλ, πγείαο, 

θξνληίδαο θιπ. ε απηέο πάιη ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηάζηαζε κάιινλ 

πεξηπιέθεηαη πεξηζζφηεξν, θαζψο είλαη δπλαηφ νη απφςεηο θαη απνθάζεηο ησλ 

αληίζηνηρσλ αληηπξνζψπσλ λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο (Μέζεο, 2005). 

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία απνθαζίδεη ν αληηπξφζσπνο κπνξεί λα είλαη 1) 

ηεο ππνθαζηζηνχκελεο θξίζεο, 2) ηεο απηνλνκίαο, θαη 3) ησλ βέιηηζησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αζζελνχο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν αληηπξφζσπνο 

απνθαζίδεη πξνζπαζψληαο λα θάλεη φ,ηη θαη ν αζζελήο, αλ ήηαλ ζε ζέζε λα 

http://www.bioethics.gr/
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ιάβεη απηφλνκε απφθαζε. Σν παξαπάλσ θξηηήξην πξνυπνζέηεη φηη ν αζζελήο 

έρεη ππάξμεη απηφλνκνο, έρεη εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζρεηηθά κε αλάινγε θαηάζηαζε πγείαο, θαη ν αληηπξφζσπνο γλσξίδεη αξθεηά 

θαιά ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ψζηε λα δηαιέμεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φ,ηη 

ζα δηάιεγε θαη ν ίδηνο ν αζζελήο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, γίλνληαη δεθηέο 

πξνεγνχκελεο απηφλνκεο απνθάζεηο ηνπ αζζελνχο αλεμάξηεηα απφ ην θαηά 

πνηνλ έρνπλ δνζεί κε κνξθή επίζεκεο νδεγίαο γηα πεξηπηψζεηο κε ηθαλφηεηαο 

γηα απφθαζε, ελψ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν αληηπξφζσπνο νθείιεη λα 

απνθαζίζεη πξνζπαζψληαο λα κεγηζηνπνηήζεη ην φθεινο απφ ηελ απφθαζε 

γηα ηνλ αζζελή. Οη Beauchamp θαη Childress πξνηείλνπλ, θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, ην 2ν θξηηήξην έλαληη ησλ άιισλ αθνινπζνχκελν απφ ην 

πξψην (Beauchamp & Childress,1994). 

Ζ ηθαλφηεηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αλντθψλ αηφκσλ 

εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ πεξηπινθφηεηα ηεο επίκαρεο 

απφθαζεο. Έλα αλντθφ άηνκν πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζζεί ζχλζεηεο 

πξαθηηθέο ππνζέζεηο, ελδέρεηαη, παξ φια απηά, λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί 

θαη λα αμηνινγήζεη ηα δεδνκέλα σο πξνο ην αλ πξέπεη , γηα παξάδεηγκα, λα 

παξακείλεη ζηελ νηθία ηνπ ή λα εηζαρζεί ζε μελψλα θξνληίδαο. Χζηφζν, ε 

ηθαλφηεηα ππφ ηελ έλλνηα πνπ πξνυπνζέηεη ην δηθαίσκα ζηελ απηνλνκία, 

απνηειεί έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ δήηεκα. εκαίλεη ηελ επξεία ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα πξάηηνπλ απφ γλήζηεο πξνηηκήζεηο, απφ ραξαθηήξα, πεπνηζήζεηο 

ή αληηιήςεηο ηνπ εαπηνχ. Γελ απνηειεί θηιαλζξσπία λα επηηξέπνπκε ζηα 

αλντθά άηνκα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπκε κηαλ ηθαλφηεηα πνπ ζηελ νπζία δελ έρνπλ 

αιιά θαη νχηε πξφθεηηαη πιένλ λα απνθηήζνπλ. Κη έξρνκαη λα ζέζσ άιιν έλα 

εξψηεκα πνπ γελλάηαη, θαηά πφζνλ ε ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

αλντθψλ θαη νη επηινγέο πνπ θάλνπκε γηα απηνχο είλαη αλεπεξέαζηεο απφ ηηο 

δηθέο καο πξνηηκήζεηο, εκπεηξίεο θαη ζπκθέξνληα; Ζ επηβάξπλζε πνπ 

ληψζνπκε θαη δερφκαζηε θαζεκεξηλψο απφ πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο 

καο δσήο, νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, δηαπξνζσπηθέο αιιά θαη 

πξνζσπηθέο, θαηά πφζν καο αθήλνπλ αδηάθνξνπο σο πξνο ην ηη ζα 

απνθαζίζνπκε γηα ην αιεζέο ζπκθέξνλ ηνπ αλντθνχ ή θαηά βάζνο ηνπ δηθνχ 

καο; Ζ απάληεζε βξίζθεηαη απιά ζηνλ Kant, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φ,ηη αλ 

ζέινπκε λα ιεηηνπξγνχκε εζηθά, δελ πξέπεη λα θάλνπκε επηινγέο σο ηδηνηειή 
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φληα πνπ είκαζηε ν θαζέλαο καο, αιιά σο έιινγα φληα, σο θνηλσλνί ηνπ 

«θαζαξνχ πξαθηηθνχ ιφγνπ». Γηαηί, αλ ζθεθηνχκε κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνληα, ηηο επηζπκίεο θαη ηνπο ζθνπνχο καο, κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε 

πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο αξρέο. Απηέο φκσο δελ είλαη αξρέο ηεο εζηθήο, αιιά 

αξρέο ηεο θξφλεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηνλ βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ 

θαζαξφ πξαθηηθφ ιφγν (εζηθή), ζθεθηφκαζηε αλεμάξηεηα απφ ηα ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνληά καο (Sandel, 2005).  

 

 

4.3.3. ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ ΟΓΖΓΗΔ – ΟΓΖΓΗΔ ΜΖ ΑΝΑΝΖΦΖ 

 

Ζ πξνρξνλνινγεκέλε έθθξαζε βνχιεζεο (εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο) 

απνηειεί ίζσο ηνλ αζθαιέζηεξν ηξφπν έθθξαζεο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

ράζεη ηελ ηθαλφηεηα απηφλνκεο έθθξαζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, φζνλ 

αθνξά ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο ηνπο, ηε δηαρείξηζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ην ηέινο δσή ηνπο. 

Απηή ε έθθξαζε ηεο βνχιεζεο κπνξεί λα γίλεη είηε πξνθνξηθά, είηε γξαπηά. 

Γπζηπρψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνθχπηνπλ άιια εξσηήκαηα, φπσο ε 

εκθάληζε λέσλ επξεκάησλ θαη εμειίμεσλ ζηελ ηαηξηθή, θαηαζηάζεηο πνπ ίζσο 

δελ είραλ πξνβιεθζεί ή ιεθζεί ππφςηλ θαη πνπ ηψξα ιφγσ ηεο 

πξνρξνλνινγεκέλεο απφθαζεο δελ κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ. ηε ρψξα καο, 

ππάξρεη αθφκα κεγάινο ελδνηαζκφο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

νδεγηψλ.  

Οη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο επηζπκίεο ελφο 

πξνζψπνπ γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή κεηαρείξηζή ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ην ίδην ράζεη ζην κέιινλ ηελ ηθαλφηεηα απηφλνκσλ ζρεηηθψλ επηινγψλ. 

Οη νδεγίεο απηέο είλαη, ζπλήζσο, δχν εηδψλ: α) είηε πξνζδηνξίδνπλ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αληηπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμνπζηνδνηείηαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο γηα ηελ δηελέξγεηα ή κε ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηνλ θξίζηκν 

ρξφλν (φπσο είδακε παξαπάλσ), β) είηε πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηαηξηθέο πξάμεηο, πνπ ν ίδηνο ν ελδηαθεξφκελνο αξλείηαη ή επηζπκεί, νπφηε 

γίλεηαη ιφγνο γηα «δηαζήθεο δσήο». 
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Οη «νδεγίεο κε αλάλεςεο» απνηεινχλ κηα κνξθή ησλ ιεγφκελσλ 

«πξνγελέζηεξσλ νδεγηψλ» (advance directives) θαη πην εηδηθά ησλ ιεγφκελσλ 

«δηαζεθψλ δσήο» (living wills). 

ηηο «δηαζήθεο δσήο», ε επηζπκία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζπλήζσο απνθιείεη 

ζπγθεθξηκέλεο επψδπλεο ηαηξηθέο ή ππνζηεξηθηηθέο πξάμεηο, (φπσο ε ηερλεηή 

ζίηηζε ή ε ελπδάησζε ηνπ νξγαληζκνχ), θάηη πνπ, θαηά θαλφλα, ηζνδπλακεί κε 

άξλεζε (πεξαηηέξσ) ζεξαπείαο θαη δηαθνπή ηεο παξάηαζεο ηεο δσήο. 

Πεξίπησζε, αθξηβψο, απνθιεηζκνχ ηαηξηθήο πξάμεο είλαη θαη νη «νδεγίεο κε 

αλάλεςεο», κε ηηο νπνίεο εθείλνο πνπ ηπρφλ ζα ππνζηεί αλαθνπή ηεο 

θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, αλεμαξηήησο αηηηνινγίαο, αξλείηαη ηελ 

θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε. 

Απφ εζηθή άπνςε, νη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο (θαη εηδηθφηεξα νη «νδεγίεο κε 

αλάλεςεο») απνζθνπνχλ ζην λα δηεπξχλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ 

ζε ζέκαηα πγείαο. Καηά ηελ έλλνηά ηνπο, θαζέλαο κπνξεί λα απνθαζίδεη 

έγθπξα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ κεηαρείξηζε, αθφκε θαη αλ δελ βηψλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα ή αθφκε θαη αλ νη απνθάζεηο ηνπ αθνξνχλ απιψο 

ελδερφκελεο ηαηξηθέο πξάμεηο. Οη απνθάζεηο απηέο, πνπ ιακβάλνληαη ζε 

«αλχπνπην» ρξφλν (αλ εμαηξέζεη θαλείο ηηο λεπξνεθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο άλνηαο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε 

ζρεηηθή βεβαηφηεηα ε νξηζηηθή απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πξνζψπνπ), 

ζεσξνχληαη ηζρπξέο, έζησ θαη αλ ν κε ηθαλφο λα εθθξάζεη βνχιεζε αζζελήο 

κπνξεί, ελ ησ κεηαμχ, λα έρεη αιιάμεη γλψκε. 

Δηδηθά ε πεξίπησζε ησλ «νδεγηψλ κε αλάλεςεο» έρεη πάλησο δχν 

ηδηαηηεξφηεηεο: φηη αθνξά θαηάζηαζε επείγνπζαο ηαηξηθήο επέκβαζεο (θαηά 

ηελ νπνία ε απηνλνκία ηνπ αζζελνχο είλαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, πεξηνξηζκέλε) 

θαη φηη απνηειεί αθξαία κνξθή άξλεζεο ζεξαπείαο, θαηά ην φηη νδεγεί κε 

βεβαηφηεηα ζηνλ ζάλαην. 

εβφκαζηε ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία ησλ αλντθψλ αηφκσλ, κφλνλ αλ 

αλαξσηεζνχκε ηη ζα απνθάζηδαλ ηα ίδηα, ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, πξηλ 

θαηαζηνχλ δηαλνεηηθψο αλίθαλα. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη εχθνιν, φηαλ ν αλντθφο 

έρεη πξνβεί ζε εθ ησλ πξνηέξσλ νδεγίεο πνπ ππαγνξεχεη ηη πξέπεη λα ζπκβεί 

ζε αλάινγεο θάζε θνξά πεξηζηάζεηο, ή φηαλ έρεη γλσζηνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο 

ηνπ κε ιηγφηεξν επίζεκν ηξφπν κελ, αιιά εκθαηηθφ-γηα παξάδεηγκα, κε 

επαλαιακβαλφκελεο δειψζεηο ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ. Χζηφζν ηίπνηε απφ 
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απηά δελ εγγπάηαη φηη ην άηνκν δελ κεηάλησζε ελ ησ κεηαμχ, κεηά ηελ 

ηειεπηαία ηππηθή ή άηππε δήισζή ηνπ, ή φηη δελ ζα κεηέβαιε γλψκε, αλ 

ζηνραδφηαλ εθ λένπ επί ηνπ δεηήκαηνο. Έηζη, ε άπνςή καο βαζίδεηαη, 

ζπλήζσο, ζηελ αίζζεζή καο ηη ζα ήηαλ ζπλεπέζηεξν κε ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ σο φινλ. Πφζν δηαπγείο είλαη φκσο απηέο νη επηινγέο καο ρσξίο λα 

παξεκβάιιεηαη θαη ην δηθφ καο ζηνηρείν πξνηίκεζεο ή ζπζηήκαηνο αμηψλ; Οη 

αμηνινγήζεηο καο εμαξηψληαη απφ ηα ζπγθείκελα πνπ ζέηεη ε θαληαζία καο σο 

πξνο θάπνηνλ πνπ θαιείηαη λα επηιέμεη ηε δσή ή ηνλ ζάλαην. Έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα θξίλνπκε πνηα απφθαζε ζα ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ρσξίο λα θαληαδφκαζηε απαξαηηήησο λα ζηνράδεηαη 

επ΄απηνχ. Αθφκα θη αλ ην άηνκν γηα ην νπνίν θαινχκαζηε λα πάξνπκε 

απνθάζεηο είλαη ν ζχληξνθφο καο ή γνλέαο καο, πνπ έρνπκε δήζεη κία 

νιφθιεξε δσή καδί ηνπ, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα γλσξίδνπκε ηη ζα κπνξνχζε 

λα επηιέμεη ζε θάζε πεξίπησζε. Δθηηκψ πσο, αλ καο δηλφηαλ ε επθαηξία λα 

επηιέμνπκε θαη λα ην δηαζηαπξψλακε κε ηελ πξαγκαηηθή επηινγή ηνπ αλντθνχ, 

κπνξεί λα βξηζθφκαζηαλ πξν εθπιήμεσλ. 

Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη νη ηα αλντθά άηνκα έρνπλ πνηθίινπο ζθνπνχο, είλαη 

επηζθαιψο απηφλνκνη θαη θαζφινπ απηάξθε, ην λα κνηξαδφκαζηε ηνπο δηθνχο 

ηνπο ζθνπνχο ζεκαίλεη λα πηνζεηνχκε δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

(φρη απφιπηεο) εζηθέο αξρέο. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, απνηειεί κέξνο ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο, λα αληηκεησπίδνπκε ηνπο άιινπο σο 

πξφζσπα κε ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Δπηπιένλ, θαζψο ππνζέηνπκε φηη ζα 

ήηαλ αληίζεην κε ηνπο ζθνπνχο ησλ δξψλησλ φηη ζα πξέπεη λα βιάπηνληαη, 

ζπλάγεηαη, απφ ην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο, ε αξρή φηη δελ κπνξνχκε, εζηθά, 

λα επηθέξνπκε βιάβε ζηνπο άιινπο, ζπλάγνληαο έηζη ηελ αξρή ηεο κε 

βιάβεο.  

 

4.3.4. Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ ΟΓΖΓΗΔ 

 

ην ειιεληθφ δίθαην, νη πξνγελέζηεξεο νδεγίεο κλεκνλεχνληαη κφλνλ ζην 

άξζξν 9 ηεο χκβαζεο ηνπ Οβηέδν (λ. 2619/1998), θαηά ην νπνίν «πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ‟ φςε». Ζ δηαηχπσζε απηή δεκηνπξγεί αζάθεηα σο πξνο ηε 

δεζκεπηηθφηεηά ηνπο, γηα ηνλ ηαηξφ θαη γηα ηνπο ζπγγελείο, επνκέλσο 

θαζηεξψλεη κηα αηειή αλαγλψξηζε ησλ νδεγηψλ. 
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χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (άξζξν 12 ηνπ λ. 3418/2005), 

ζε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο λα ζπλαηλέζεη ζε ηαηξηθή 

πξάμε, ηε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλνπλ νη νηθείνη ηνπ. Καηά δε ην ίδην άξζξν, 

ν ηαηξφο κπνξεί λα ελεξγήζεη ρσξίο ζπλαίλεζε κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο 

επείγνληνο. Δμ άιινπ, θαηά ην άξζξν 29 ηνπ Κψδηθα, ν ηαηξφο δηθαηνινγείηαη 

λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε παξεγνξεηηθή αγσγή (απνδερφκελνο 

νπζηαζηηθά ην ελδερφκελν ηνπ ζαλάηνπ, φπνηε επέιζεη), κφλνλ φηαλ ε 

εμαθνινχζεζε ηεο παξερφκελεο ζεξαπείαο είλαη «αλψθειε». 

Σν ελδερφκελν κεηαβνιήο ηεο ζηάζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηνλ θξίζηκν 

ρξφλν είλαη κελ ππαξθηφ, σζηφζν δελ αξθεί γηα λα αλαηξέζεη θάπνην βαζκφ 

δεζκεπηηθφηεηαο ησλ νδεγηψλ. Σν ίδην ελδερφκελν –ίζσο κάιηζηα πην έληνλα- 

ζπληξέρεη, άιισζηε, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο λφκηκεο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ 

αζζελνχο απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ: θαη εθεί, ν αζζελήο κπνξεί λα έρεη άιιε 

γλψκε, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα ηελ εθθξάζεη, νη δε ζπγγελείο ελδέρεηαη λα 

απνθαζίδνπλ κε θξηηήξηα δηαθνξεηηθά απφ φζα ν αζζελήο πηνζεηεί ή αθφκε 

θαη ην αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ ηνπ επηβάιιεη. 

Ζ ζεκαζία ησλ «νδεγηψλ κε αλάλεςεο» έρεη λφεκα κφλνλ φηαλ ν ζεξάπσλ 

θξίλεη φηη ε αλαδσνγφλεζε δελ ζα έρεη κνληκφηεξν απνηέιεζκα, ζα είλαη 

δειαδή «αλψθειε» ζεξαπεία. Μφλνλ ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν 

ηαηξφο –ελεξγψληαο, νχησο ή άιισο, ρσξίο ηελ αλάγθε ζπλαίλεζεο ηξίησλ, ζε 

ζπλζήθεο επείγνληνο- εάλ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα ηελ 

χπαξμε ηέηνηαο νδεγίαο ηνπ αζζελνχο, πξέπεη λα ζεσξήζεη φηη δεζκεχεηαη θαη 

λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ επαλαθνξά ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο.  

(Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, www.Bioethics.gr). 

 

4.3.5. ΣΟ “ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΑΓΝΟΗΑ” 

 

Ζ δηάγλσζε ηεο άλνηαο δελ είλαη εχθνιε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη κε κία απιή 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Παξφια απηά, κε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηηο 

λέεο κεζφδνπο θιηληθήο, λεπξνςπρνινγηθήο θαη απεηθνληζηηθήο δηεξεχλεζεο, 

κπνξεί ν ηαηξφο λα θηάζεη κε αξθεηή βεβαηφηεηα ζηε δηάγλσζε.  Σν εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη εδψ ηψξα είλαη αλ ζα πξέπεη ε δηάγλσζε λα αλαθνηλσζεί ζηνλ 

άκεζα ελδηαθεξφκελν.  

http://www.bioethics.gr/
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Απηφ είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια δηιήκκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

ν ηαηξφο αιιά θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ αλντθνχ αηφκνπ. Οη ιφγνη είλαη, αθελφο, ν 

θφβνο γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε απνθάιπςε πάλσ 

ζην ίδην ην άηνκν θαη, αθεηέξνπ, ην αίζζεκα ππεξπξνζηαζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηελ κεζνγεηαθή θνπιηνχξα θαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

πνπ κπνξεί λα πξνβάιινπλ ηα νηθεία πξφζσπα φζνλ αθνξά ηελ φιε 

θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε 

άλνηα είλαη κία λφζνο πνπ δελ επεξεάδεη κφλν ηνλ άκεζα πξνζβαιιφκελν 

αιιά καδί ηνπ “λνζεί” νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα. 

Δπίζεο ην ίδην ην αλντθφ άηνκν κπνξεί λα αηζζάλεηαη αδχλακν λα 

αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη νπνηαδήπνηε αξλεηηθή 

πξφγλσζε ή αβέβαηε πξννπηηθή ελδέρεηαη λα ην αγρψζεη θαη λα 

παξεκπνδίζεη ηε ζεξαπεία ηνπ ή αθφκε θαη ηε ινγηθή ηνπ θξίζε. Όηαλ δειαδή 

ν ηαηξφο θαηαιαβαίλεη φηη ν ίδηνο ν αζζελήο δελ ζέιεη ζηελ νπζία λα 

ελεκεξσζεί ηφηε ν ζεβαζκφο ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο επηβάιιεη ηελ κε 

κεηάδνζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηή ε αληίιεςε ηεο αηνκηθήο 

απηνλνκίαο πξναζπίδεη ην “δηθαίσκα ζηελ άγλνηα” πνπ έρεη ην άηνκν. Κάπνηνη 

άιινη ζα επηζπκνχζαλ ν ηαηξφο ηνπο λα ηνπο πξνζηαηέςεη απφ θάζε 

δπζάξεζηε πιεξνθνξία θαη λα πάξεη ν ίδηνο ηελ απφθαζε γηα ην πψο ζα 

αληηκεησπηζηεί ε αζζέλεηά ηνπο. Ο ηαηξφο, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ 

ηνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ιάβεη ηελ πην ζσζηή απφθαζε γηα ηελ δσή ηνπ αζζελνχο. 

Όκσο επηζηξέθνληαο ζηα πξναλαθεξζέληα δηθαηψκαηα πνπ αλαιχζακε 

παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε πνιχ θαιά φηη δελ έρεη θαλέλαο ην δηθαίσκα λα 

απνθξχςεη, απφ ην άκεζα ελδηαθεξφκελν άηνκν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ, εθηφο θαη αλ ην ίδην ην άηνκν ην δεηήζεη. Αλαθεξφκαζηε ελ 

νιίγνηο ζην δηθαίσκα ηεο άγλνηαο. 

Ο λφκνο 3418/2005 ζηελ Διιάδα (άξζξν 11 παξ.2) αλαθέξεη φηη ν ηαηξφο 

νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ επηζπκία ησλ αηφκσλ ηα νπνία επηιέγνπλ λα κελ 

ελεκεξσζνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην άηνκν έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ 

ηνλ ηαηξφ λα ελεκεξψζεη απνθιεηζηηθά άιιν ή άιια πξφζσπα, πνπ ν ίδηνο ζα 

ππνδείμεη, γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην πεξηερφκελν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο ηαηξηθήο πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο ή θαη ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ έθβαζε ηεο φιεο 
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θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ζα πεξηέιζεη. Σα άηνκα απηά γλσζηά σο θξνληηζηέο-

θεδεκφλεο, είλαη εθείλα, πνπ ζα δψζνπλ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηνλ ηαηξφ θαη 

ζα απνθαζίζνπλ αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. 

Όηαλ, ινηπφλ, ην άηνκν αηζζάλεηαη αδχλακν λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ θαη νπνηαδήπνηε αξλεηηθή πξφγλσζε ή αβέβαηε πξννπηηθή 

ελδέρεηαη λα ηνπ πξνθαιέζεη άγρνο θαη λα παξεκπνδίζεη ηε ζεξαπεία ηνπ ή 

αθφκε θαη ηε ινγηθή ηνπ θξίζε, φηαλ, δειαδή ν ηαηξφο θαηαιαβαίλεη φηη ν ίδηνο 

ν αλντθφο δελ ζέιεη ζηελ νπζία λα ελεκεξσζεί, ηφηε ν ζεβαζκφο ηεο 

απηνλνκίαο επηβάιιεη ηελ απφθξπςε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο ηαηξφο 

ζα κπνξεί λα ζπκβνπιεπζεί ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλντθνχ ή ηνλ 

ελδεδεηγκέλν θξνληηζηή-θεδεκφλα, γηα λα ζπγθαηαηεζεί ή φρη ζηελ 

πξνηεηλφκελε ζεξαπεία. Έηζη, ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αλακέλεηαη λα 

αλαδείμεη θάπνηα επηινγή, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ αηνκηθή απηνλνκία 

ηνπ αλντθνχ, κε απνηέιεζκα λα δηαζθαιίδεηαη ην πξνζσπηθφ γεληθφ θαιφ ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

 

 

4.4. Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΠΑΣΔΡΝΑΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΖ ΔΝΖΜΔΡΖ 

ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ 

 

Απφ ηα αξραία ρξφληα ηνπ Ηππνθξάηε, πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο ηαηξηθήο 

πξαθηηθήο ζεσξείην ε αξρή ηνπ «σθειέεηλ ή κε βιάπηεηλ». Βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ ηαηξνχ ήηαλ κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ λα σθειήζεη ηνλ αζζελή ή 

ηνπιάρηζηνλ λα κελ ηνπ πξνθαιέζεη βιάβε κεγαιχηεξε απφ ηελ ήδε 

ππάξρνπζα.  

Γηα πνιινχο αηψλεο, νη ηαηξνί αληηκεησπίδνληαλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν σο 

αθνζησκέλα θαη αιηξνπηζηηθά άηνκα, ηα νπνία ήηαλ αλακελφκελν λα θάλνπλ 

ηα πάληα γηα λα σθειήζνπλ ηνπο αζζελείο. Οη αζζελείο, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, αληηκεησπίδνληαλ σο εμαξηεκέλα άηνκα, ηα νπνία είραλ ηελ 

ππνρξέσζε λα εκπηζηεχνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο ηαηξνχο. Ήηαλ θνηλά 

παξαδεθηφ φηη νη ηαηξνί εμαηηίαο ηεο επξχηεξεο εκπεηξίαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θαινζχλεο ηνπο, ήηαλ νη πην 

αξκφδηνη γηα λα απνθαζίζνπλ πνην είλαη ην ζπκθέξνλ γηα ηνλ αζζελή. Όινη νη 

θψδηθεο ηεο ηαηξηθήο εζηθήο αληηθαηφπηξηδαλ απηήλ ηελ άπνςε ζηε ζρέζε 
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ηαηξνχ-αζζελνχο, δηαβεβαηψλνληαο φηη νη πξάμεηο ησλ ηαηξψλ έρνπλ σο 

απψηεξν ζθνπφ λα σθειήζνπλ θαη φρη γηα λα επσθειεζνχλ νη ίδηνη απφ ηνπο 

επάισηνπο αζζελείο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ κεγάιε επηξξνή θαη δχλακε. 

Απηφ ην κνληέιν παξέκεηλε κέρξη θαη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 20νπ αηψλα. 

Ζ ζεκεξηλή ζηάζε έλαληη ησλ ηαηξψλ είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή. Καηαξρήλ, ε 

ζρέζε ηαηξνχ-αζζελή έρεη γίλεη πεξηζζφηεξν απξφζσπε ιφγσ ηεο ξαγδαίαο 

αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Οη εμειίμεηο απηέο είραλ 

σο απνηέιεζκα, εθηφο ησλ άιισλ, ηνλ πνιπκεξηζκφ ηεο ηαηξηθήο θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο ζε εηδηθφηεηεο. Ο απμαλφκελνο πνιπκεξηζκφο έρεη νδεγήζεη 

ζε κηα κεγάιε εμεηδίθεπζε ηεο ηαηξηθήο θαζηζηψληαο ηελ απξφζσπε. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ ην γεγνλφο φηη ζήκεξα γηα κία αζζέλεηα, φπσο ε άλνηα, απαηηνχληαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιινί ηαηξνί δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ 

(λεπξνιφγνη, ςπρίαηξνη, παζνιφγνη, γεξίαηξνη). 

Ση γίλεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλντθνχ αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ, ν 

νπνίνο, φπσο έρνπκε ήδε δεη παξαπάλσ, δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί θαη 

λα πάξεη απνθάζεηο απφ ηηο πην απιέο φπσο είλαη ε ζίηηζε έσο ηηο πην 

πεξίπινθεο, αλ ζα ππνβιεζεί ζε θάπνηαο κνξθήο ζεξαπεία ή επέκβαζε; 

Πνηνο ν ξφινο ηνπ ηαηξνχ ή ηνπ θξνληηζηή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε; 

Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα απηνλνκία θαη ζπγθαηάζεζε; Ή γίλεηαη επηηαθηηθή 

ε αλάγθε χπαξμεο θαη εθαξκνγήο ηεο παηεξλαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο; 

χκθσλα κε ηνλ πνιηηηθφ θαη λνκηθφ θηιφζνθν Joel Feinberg, ν νπνίνο 

δηαρσξίδεη ηνλ παηεξλαιηζκφ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηνλ ζθιεξφ θαη ηνλ 

κεηξηνπαζή παηεξλαιηζκφ, ηνλίδεηαη ε αλάγθε χπαξμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

παηεξλαιηζηηθνχ κνληέινπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα άηνκα δελ είλαη ζε ζέζε 

λα ιάβνπλ έιινγεο απνθάζεηο θαη κπνξεί λα βιάςνπλ ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπο, 

φζν θαη ηνπο γχξσ ηνπο (Πέηζεο, 2007).  

ηελ δηθή καο εμεηαδφκελε πεξίπησζε ηνπ αλντθνχ αηφκνπ, επηβάιιεηαη ε 

αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ κεηξηνπαζνχο παηεξλαιηζκνχ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

φηη θάπνηεο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ, φηαλ ε παξέκβαζε 

γίλεηαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν γηα έλαλ νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 

είλαη ηθαλφ λα ιάβεη απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, έιινγα θαη απηφλνκα. Απηφο 

ν ηχπνο ηνπ παηεξλαιηζκνχ ζέηεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ παξέκβαζε ζηελ 

θξίζε ελφο άιινπ πξνζψπνπ, ην πξφζσπν απηφ λα κελ είλαη ηθαλφ λα 

απνθαζίζεη ή λα είλαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε θαη λα ρξεηάδεηαη αξθεηφο 



 - 86 - 

ρξφλνο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε αλ είλαη ηθαλφ ή φρη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

έλα αλντθφ άηνκν αξλείηαη λα ζηηηζηεί ή λα ιάβεη ηελ θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή, 

ν κεηξηνπαζήο παηεξλαιηζκφο δηθαηνινγεί ηελ παξέκβαζε ελάληηα ζηηο 

επηζπκίεο ηνπ. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε άλνηα κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξεπηηθή ζηελ 

ηθαλφηεηα ιήςεο απφθαζεο ηνπ αηφκνπ. Καζψο ν αλντθφο γίλεηαη 

αζζελέζηεξνο θαη ράλεη ηελ εγξήγνξζή ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ, έξρνληαη ν ηαηξφο θαη ν θξνληηζηήο 

γηα λα αλαιάβνπλ ην δχζθνιν απηφ έξγν. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ηαηξψλ θαη 

θξνληηζηψλ, ην νπνίν πξάηηεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αλντθνχ ρσξίο ηελ 

ζπγθαηάζεζή ηνπ, δηθαηνινγνχλ ηηο πξάμεηο ηνπο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

κεηξηνπαζνχο παηεξλαιηζκνχ. Μάιηζηα, ζεσξνχλ φηη νη πξάμεηο ηνπο απηέο 

δελ είλαη θαλ παηεξλαιηζηηθέο, θαζψο δελ έρνπκε απηφλνκα άηνκα γηα λα 

παξαβηαζηεί ε απηνλνκία ηνπο (Πέηζεο, 2007).  

O Dworkin ζεσξεί κάιηζηα φηη κηα παηεξλαιηζηηθή πξάμε πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

ειεπζεξία ελφο πξνζψπνπ κπνξεί παξαδφμσο λα πξνζηαηεχεη ηελ απηνλνκία 

ηνπ (Πέηζεο, 2007). 

Δλψ, ζχκθσλα κε ηνλ John Stuart Mill, ε ζπγθαηάζεζε, δελ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο πξάμεο. Ο Mill επηηξέπεη πεξηνξηζκνχο 

ηεο ειεπζεξίαο φηαλ ε άζθεζή ηεο είλαη βιαπηηθή γηα ηνπο άιινπο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο άλνηαο πνπ καο απαζρνιεί, ν αλντθφο ηδηαίηεξα ηφζν ζην 

πξψτκν ζηάδην ηεο λφζνπ είλαη επηθίλδπλνο λα βιάςεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο 

άιινπο-αθήλνληαο ιφγνπ ράξε ην κάηη ηεο θνπδίλαο αλνηρηφ ή ράλνληαο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κε κπνξψληαο λα επηζηξέςεη ζπίηη ηνπ, - κέρξη ην 

πξνρσξεκέλν ζηάδην, φπνπ έρεη καλία θαηαδίσμεο ή δελ αλαγλσξίδεη ηα 

νηθεία ηνπ πξφζσπα θαη ηνπο επηηίζεηαη, πηζηεχνληαο φηη ζέινπλ ην θαθφ ηνπ. 

(O‟ Neill, 2011). 

Ο Mill δελ ην ζεσξεί απηφ πξαγκαηηθή παξαβίαζε ηεο ειεπζεξίαο, άξα θαη δελ 

ην βιέπεη σο παηεξλαιηζηηθφ. Οη παηεξλαιηζηηθέο παξαβηάζεηο δελ 

παξακεξίδνπλ πάληα ηελ απηνλνκία, αιιά ηφζν νη απηφλνκεο φζν θαη νη κε 

απηφλνκεο πξάμεηο κπνξνχλ δηθαηνινγεκέλα λα παξακεξηζηνχλ κε βάζε ηελ 

αγαζνπξαμία, φπσο είδακε παξαπάλσ (Mill, 2002). 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη επηβεβιεκέλν θαη εζηθά 

ζεκηηφ λα επεκβαίλεη θαη λα απνθαζίδεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο ζε ζπλεξγαζία 
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πάληα κε ηνλ θεδεκφλα ή ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ αλντθνχ. Ζ γεληθή 

απαίηεζε γηα ζπγθαηάζεζε ζηηο ηαηξηθέο ζεξαπείεο ηζνζηαζκίδεηαη πάληνηε κε 

δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζεξαπεπηηθή επέκβαζε αθφκα θαη ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο, ζηηο πεξηπηψζεηο, φπσο είδακε παξαπάλσ, 

φπνπ ε απνρή απφ ηε ζεξαπεία είλαη βιαπηηθή ηφζν γηα ηνλ αζζελή φζν γηα 

ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Γηα λα κπνξέζεη φκσο λα ιεηηνπξγήζεη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξνπκε, ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ηζρπξνί δεζκνί εκπηζηνζχλεο, ηφζν κεηαμχ θξνληηζηή-

αλντθνχ φζν ηαηξνχ-αλντθνχ αιιά θαη θξνληηζηή-ηαηξνχ. Σν εξψηεκα πνπ 

αλαθχπηεη είλαη απφ πνχ πξνέξρεηαη απηή ε εκπηζηνζχλε. Θα κπνξνχζε λα 

εθπεγάδεη απφ ηελ απαίηεζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο. ηνλ βαζκφ πνπ νη 

άλζξσπνη πξάηηνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξψηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο 

πξνζηαγήο «Πξάηηε κφλν ζχκθσλα κε έλα ηέηνην γλψκνλα κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξείο λα ζέιεηο απηφο ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο»,(Kant, 

1984:41), ε χπαξμε ηεο εκπηζηνζχλεο γίλεηαη θαζνιηθά δπλαηή (θαη δελ 

πξέπεη πνηέ λα παξαβηάδεηαη). Δθφζνλ νη άλζξσπνη πηνζεηήζνπλ γεληθέο 

αξρέο θαη λφκνπο, ηνπο νπνίνπο ζέβνληαη φινη, επαθφινπζν είλαη ε χπαξμε 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζά ηνπο, αθνχ ζα μέξνπλ φηη θαζέλαο δε ζα κπνξνχζε λα 

ζθεθηεί λα θαηαπαηήζεη ηνπο θαζνιηθνχο απηνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ απφ ηε 

ζθνπηά φισλ. Γχζθνιν; 

Ο ηαηξφο ή ν θξνληηζηήο κπνξνχλ έηζη λα δξάζνπλ παηεξλαιηζηηθά ζε ζρέζε 

κε ηνλ αλντθφ, φκσο ε  πξάμε ηνπο απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο 

αγαζνπξαμίαο, ηφζν γηα ην ίδην ην αλντθφ άηνκν, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία, 

θαζψο επίζεο θαη κηα κνξθή δηθαηνζχλεο, θαζψο ν αλντθφο δελ έρεη δηαχγεηα 

θαη δελ κπνξεί λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ κεηά απφ ζσζηή θαη ψξηκε 

ζθέςε θαη, εθφζνλ ε παξέκβαζε απηή ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηηο ίδηεο ηνπ ηηο 

πξάμεηο, νη νπνίεο ζέηνπλ ηε δσή ηνπ ζε θίλδπλν ή απνηεινχλ κεγάιν ξίζθν.  

χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή επνκέλσο, ν παηεξλαιηζκφο θαη ε παξεκβνιή 

ζηελ αηνκηθή απηνλνκία ηνπ αλντθνχ δηθαηνινγείηαη. Οη πξάμεηο ησλ ηαηξψλ θαη 

ησλ θξνληηζηψλ ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ θαιή 

βνχιεζή ηνπο πξνο ηα άηνκα απηά θαη είλαη θξηηήξην εζηθφηεηαο γηα ηνπ ίδηνπο 

λα ηα αληηκεησπίδνπλ σο “απηνζθνπνχο”. 
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4.5. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΟ ΘΑΝΑΣΟ – Ζ ΕΧΖ Χ ΤΦΗΣΖ 

ΑΞΗΑ 

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο θξίλνπκε θαη πηζηεχνπκε φηη ν ζάλαηνο ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ πξέπεη λα είλαη άμηνο ηνπ πξνγελέζηεξνπ βίνπ ηνπ. Ση φκσο 

θαζηζηά έλαλ βίν επηηπρεκέλν, πιήξε λνήκαηνο ή επίδειν θαη έλαλ άιιν 

ελδεή, θαηεζηξακκέλν ή κάηαην; Δπίζεο απηφ ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν φπνπ 

είρε έλαλ κάηαην βίν ηνπ αλαινγεί θαη αληίζηνηρνο ζάλαηνο ή ην αληίζηξνθν; 

Απηή είλαη κία θαζαξά κηθξνπξεπήο θαη ξαηζηζηηθή αληίιεςε. Ζ άλνηα δελ 

θάλεη δηαθξίζεηο. Γελ επηιέγεη ηα άηνκα πνπ ζα επηζθεθζεί. Γη΄απηφ ην ιφγν, ε 

αληηκεηψπηζε πξέπεη λα είλαη ίδηα. Ο θχξηνο φκσο ιφγνο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

είλαη ε εγγελήο αμία ηνπ θάζε πξνζψπνπ θαη εκείο σο θνξείο εζηθψλ αμηψλ, 

έρνπκε ρξένο λα ηελ πξνζηαηεχνπκε θαη λα ηελ ππεξαζπηδφκαζηε πξνο ράξηλ 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αλντθνχ. Γηαηί ζην πξφζσπν ηνπ θάζε αλντθνχ αηφκνπ 

αιιά θαη θάζε αλζξψπνπ θαζξεπηίδεηαη νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα.  

Ο ζηφρνο ηνπ λα δεηο, φρη απιψο κέρξη θάπνην ζπκβάλ, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ην ίδην ην ζπκβάλ, έρεη πνιχ κεγάιε εθθξαζηηθή δχλακε. 

(Dworkin, 2013:303). Άιινη έρνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ εαπηνχ, 

ηνπ ηη έρεη θξηηηθή ζεκαζία σο πξνο ηνλ ίδην ηνλ βίν ηνπο. Οη απφςεηο ησλ 

αηφκσλ σο πξνο ηνλ ηξφπν ηνπ βίνπ εκπινπηίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

πεπνηζήζεψλ ηνπο σο πξνο ηνλ ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ. Κη αλαξσηηέκαη, γηαηί ν 

ηξφπνο ηνπ ζαλάηνπ καο έρεη ζεκαζία σο πξνο ην θξηηηθφ επίηεπγκα ηνπ φινπ 

βίνπ καο; Πνην είλαη ην λφεκα ηνπ ζαλάηνπ; Αθ ελφο, δηφηη ν ζάλαηνο απνηειεί 

ην έζραην φξην ηεο δσήο, θάζε δε ηκήκα ηεο δσήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

εζράηνπ, είλαη ζεκαληηθφ. Αθ εηέξνπ, δηφηη ν ζάλαηνο είλαη γεγνλφο κνλαδηθφ, 

έλα πεξηέξγσο ζεκαληηθφ ζπκβάλ ζην αθήγεκα ηεο δσήο καο, φπσο ε 

ηειεπηαία ζθελή ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ, φηαλ ηα πάληα γχξσ ηνπ νδεγνχληαη 

ζηελ θνξχθσζε ππφ ην θσο ελφο ηδηαίηεξνπ πξνβνιέα. Καηά ηελ πξψηε 

έλλνηα, ν ρξφλνο ηνπ ζαλάηνπ είλαη ζεκαληηθφο εμαηηίαο ηνπ ηη πξφθεηηαη λα 

καο ζπκβεί, αλ πεζάλνπκε αξγφηεξα, θαηά δεχηεξε έλλνηα, ν ηξφπνο ηνπ 

ζαλάηνπ καο έρεη ζεκαζία, επεηδή αθνξά αθξηβψο ζην πψο πξάγκαηη 

πεζαίλνπκε. Άξα πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχκε θαη λα αληηκεησπίδνπκε ην 

αλντθφ άηνκν, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ είλαη έλα νηθείν καο πξφζσπν ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ; Αλ φκσο επηηξέςνπκε ηελ εθαξκνγή 
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ηεο επζαλαζίαο φζνλ αθνξά ηα αλντθά άηνκα, απηφ απηφκαηα δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη γηαηί φρη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλνπκε ζε ακβιψζεηο εκβξχσλ 

ή θαη ζηε ζαλάησζε βξεθψλ πνπ δελ είλαη αξηηκειή ή λνεηηθψο 

νινθιεξσκέλα; Δγθπκνλεί εδψ ην επηρείξεκα ηνπ νιηζζεξνχ θαηήθνξνπ, 

φπνπ θηλδπλεχνπκε λα πξνβνχκε ζηελ εθαξκνγή ηεο επγνληθήο, αιήζεηα γηα 

πνην ιφγν; γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηέιεηαο θνηλσλίαο; Ζ ηειεηφηεηά ηεο φκσο 

ζπλίζηαηαη μαλαεπαλεξρφκαζηε ζην πφζν άξηηα είκαζηε σο φληα εμσηεξηθά 

νινθιεξσκέλα; Πξέπεη λα θαηαξγήζνπκε θάζε ίρλνο εζηθήο θαη λα πξνβνχκε 

ζε έλα ηππνπνηεκέλν κνληέιν θνηλσλίαο κε παλνκνηφηππα ηέιεηα κνληέια 

αηφκσλ, ρσξίο πξνβιήκαηα. Έηζη φκσο δελ μερσξίδνπκε σο αλζξψπηλα φληα 

απφ ηα απιά αληηθείκελα (Dworkin, 2013). Σν εξψηεκα φκσο πνπ ζέηεη ε 

επζαλαζία δελ αθνξά ζην αλ ε ηεξφηεηα ηεο δσήο πξέπεη λα ππνρσξεί έλαληη 

θάπνηαο άιιεο αμίαο, φπσο ε αλζξσπηά ή ν νίθηνο, αιιά ζην πψο απηή ε ίδηα 

πξέπεη λα θαηαλνείηαη θαη λα γίλεηαη ζεβαζηή. 

Καη εξρφκαζηε ζηνλ αληίπνδα, φπνπ ν αγψλαο γηα λα θξαηεζνχλ ζηε δσή, 

αλεμαξηήησο ηνπ πφζν ηζρλή είλαη θαη πφζν άπειπηο ν αγψλαο, εθθξάδεη κηαλ 

αξεηή ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνλ βίν ηνπο, ηελ αξεηή λα αςεθνχκε ηνλ 

άθεπθην ζάλαην. Κη αλαξσηηέκαη μαλά, ν ίδηνο σο απηφλνκν θαη 

απηνπξνζδηνξηδφκελν άηνκν, κπνξεί λα απνδέρνκαη θαη λα ζέβνκαη ηελ 

εγγελή αμία ηεο δσήο θαη λα θξνληίδσ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

άλνηαο. Πνηνο φκσο κνπ εμαζθαιίδεη φηη ζα ππάξμεη θάπνην αλάινγν άηνκν 

θαη γηα εκέλα αλ ην ρξεηαζηψ κειινληηθά; (ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζσ ζε 

θαηάζηαζε άλνηαο;) Γη΄απηφ ε εθαξκνγή κε αλάλεςεο εκθαλίδεηαη σο κία 

δηθιείδα ζσηεξίαο γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο ακθίβνιεο θαη ςπρνθζφξαο 

θαηάζηαζεο. Δθηφο, θη αλ ε πνιηηεία κεξηκλήζεη, κε θαηάιιειεο δνκέο, λα 

εμαζθαιίζεη ζηα αλντθά άηνκα αιιά θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, επαξθή 

ππνζηήξημε απφ νηθνλνκηθήο, ςπρνινγηθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο άπνςεο, 

λα πξνβεί ζε θακπάληεο ελεκέξσζεο ησλ αηφκσλ γχξσ απφ ηε θχζε ηεο 

λφζνπ θαη πψο αληηκεησπίδεηαη. Να ληψζεη, κε άιια ιφγηα, ην άηνκν φηη δελ 

είλαη κφλν ηνπ, φ,ηη θη αλ ηνπ ζπκβεί, ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα ηνλ ζηεξίμεη, ζα 

ηνλ ππεξαζπηζηεί, ζα ηνλ ζεβαζηεί, ζα ηνλ βνεζήζεη. Θα ζπλερίζεη λα είλαη 

άλζξσπνο αθφκα θη αλ απηφο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο λφζνπ ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ζα έρεη απνιέζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ βνχιεζζαη. Απηφ φκσο είλαη κία 
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ηδαληθή θνηλσλία. Σελ ζπλαληήζακε ζην Βαζίιεην ησλ ζθνπψλ ηνπ Kant. Δίλαη 

πξάγκαηη ηφζν νπηνπηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί; 

Ζ πξνβνιή ηεο δσήο ηνπ πξνζψπνπ σο χςηζηεο αμίαο, παξαδνρήο 

αξρέγνλεο, πξνζπαζεί κε αμηψζεηο λα δψζεη απάληεζε ζην δήηεκα ηεο κε 

αλάλεςεο. Αθνχγεηαη, επνκέλσο, αζπλήζηζην έσο νμχκσξν φηη ζα κπνξνχζε 

λα απνηειεί εζηθφ αγαζφ θάηη ην νπνίν ζηξέθεηαη ελάληηα ζηε δσή. Με 

δεδνκέλν απηφ, νπνηαδήπνηε πξαθηηθή πιήηηεη ηελ αλζξψπηλε δσή έκκεζα ή 

άκεζα θαηαδηθάδεηαη εζηθά. Ζ αλζξψπηλε δσή είλαη ηεξή θαη απαξαβίαζηε, θαη 

γη‟ απηφ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε δένο θαη ζεβαζκφ. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Πξνζπαζήζακε κέζα απφ απηήλ ηελ εξγαζία, λα πξνζεγγίζνπκε θαίξηεο 

εζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο φπσο πξφζσπν, εγγελήο αμία, απηνλνκία θαη θαηά 

πφζνλ απηέο απνδίδνληαη ζηα αλντθά άηνκα απφ ηε ζηηγκή πνπ απνιέζνπλ 

ηελ εκπεηξηθή ηθαλφηεηα ηνπ βνχιεζζαη θαη ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Ζ 

απάληεζε ήξζε γηα άιιε κία θνξά κέζα απφ ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή ηνπ 

Immanuel Kant, σο νδεγφο ηεο εζηθήο, κε αλαθνξά ζηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ 

λφκνπ: “Πράηηε μόνο ζύμθωνα με ένα ηέηοιο γνώμονα, μέζω ηοσ οποίοσ 

μπορείς ζσνάμα να θέλεις, ασηός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος”, θαη 

κε αλαθνξά ζηνλ απηνζθνπφ: “Πράηηε έηζι ώζηε να τρηζιμοποιείς ηην 

ανθρωπόηηηα, ηόζο ζηο πρόζωπό ζοσ όζο και ζηο πρόζωπο κάθε άλλοσ 

ανθρώποσ, πάνηα ηασηότρονα ως ζκοπό και ποηέ μόνο ως μέζο”.  

Κάζε αλζξψπηλν νλ, θάζε αλντθφ ππνθείκελν, έρεη εγγελή αμία σο πξφζσπν, 

σο κέινο ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο, ελψ  ε αμία ηνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ φηη αλ 

ηπραίλεη λα κπνξεί λα απνιακβάλεη, λα επηζπκεί, λα ρξεηάδνληαη ή λα απνηειεί 

γηα απηφ, θάηη αγαζφ.  

Κάζε πξνζσπηθή αλζξψπηλε δσή είλαη ηεξή θαη απαξαβίαζηε θαη είλαη άμηα 

πξνζηαζίαο, ελψ ε θαηαζηξνθή ηεο απνηειεί φλεηδνο γηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

πλεπψο, ην πξφζσπν, ε δσή ηνπ αλντθνχ ππνθεηκέλνπ, αμηψλεη ζεβαζκνχ 

θαη πξνζηαζίαο, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη, απιά θαη κφλν, ιφγν ηεο απηαμίαο ηνπ σο πξφζσπν. 
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Δίδακε επίζεο φηη απνηειεί εζηθή απζαηξεζία λα αμηνινγνχκε ηε δσή ησλ 

αλντθψλ ππνθεηκέλσλ κφλν ζηελ παξνχζα ηξαγηθή θαηάζηαζή ηνπο, 

αγλνψληαο ηε δηαδξνκή ηεο, ηελ πξνεγνχκελε, δειαδή, άζθεζε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθψλ ηνπο θξηηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο, ησλ ζπκθεξφλησλ εθείλσλ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπ ππνθεκέλνπ σο πξνο ηελ εγγελή αμία-ηελ ηεξφηεηα ή ην απαξαβίαζην- ηεο 

δσήο ηνπ. Κάηη ηέηνην φκσο ην αλντθφ ππνθείκελν δελ δηαζέηεη πιένλ, δειαδή,  

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαινγίδεηαη πψο λα θαηαζηήζεη ηε δσή ηνπ πην επηηπρεκέλε 

ζην ζχλνιφ ηεο. Γη απηφ έξρεηαη ε αξρή ηεο απηνλνκίαο, λα καο δηδάμεη 

επηπιένλ, ζεβαζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δξψλησλ, ζεβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο αηνκηθφηεηάο ηνπο, ησλ επηινγψλ ηνπ βίνπ ηνπο σο φινλ. 

Δπίζεο, λα δείρλνπκε θξνληίδα, αιιειεγγχε θαη λα κεξηκλνχκε γηα ηνπο 

άιινπο, ηδηαηηέξσο φζνπο είλαη δηαθνξεηηθνί, φπσο ζηελ δηθή καο εμεηαδφκελε 

πεξίπησζε ηνπ αλντθνχ. Ο Kant ππνζηεξίδεη φηη ν ζεβαζκφο ζηελ απηνλνκία 

πεγάδεη απφ ηελ αλαγλψξηζε φηη φια ηα πξφζσπα έρνπλ αδηαπξαγκάηεπηε 

αμία θαη ν θαζέλαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιάβεη θαη λα θαζνξίζεη ην δηθφ ηνπ 

εζηθφ πεπξσκέλν. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ σο απινχ κέζνπ 

ζπληζηά παξαβίαζε ηεο εζηθήο απηνλνκίαο ηνπ, κηιψληαο έηζη γηα ηελ εζηθή 

πξνζηαγή ηνπ ζεβαζκνχ ζηα πξφζσπα σο απηνζθνπνχο. Ο ίδηνο δελ είδε ηελ 

απηνλνκία σο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θάπνηα άηνκα έρνπλ ζε κεγαιχηεξν ή ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ θαη δελ ηελ εμηζψλεη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηελ πξνζσπηθή 

αλεμαξηεζία ή ηελ απηνέθθξαζε. Γηα ηνλ Kant, ε απηνλνκία ζπλίζηαηαη ζην λα 

πξάηηεηο ζχκθσλα κε αξρέο, κε αξρέο δεζκεπηηθνχ ηχπνπ, πνπ πεγάδνπλ 

απφ κέζα ζνπ. Απνηειεί κία ξπζκηζηηθή αξρή πνπ ελππάξρεη κέζα ζε θάζε 

έιινγν νλ θαη πνπ ζέηεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο πνπ 

ζέηεη ε απηνλνκία δελ είλαη λα πξάηηεηο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, αιιά ζε 

αλαγθάδεη λα έρεηο σο αξρή ζνπ λα κπνξεί ε πξάμε ζνπ λα γίλεη απνδεθηή σο 

θαζνιηθφο λφκνο. Δλ θαηαθιείδη, ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο κε θαληηαλνχο 

φξνπο, ζπλίζηαηαη ζην ελέξγεκα ηεο αθαίξεζεο απφ ζπγθπξηαθνχο ή (εζηθά) 

απζαίξεηνπο θαζνξηζκνχο θαη ηεο δέζκεπζεο ζχκθσλα κε αξρέο πνπ έρνπλ 

ηε κνξθή θαζνιηθνχ λφκνπ (αξρέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ φινπο 

ηνπο άιινπο). 

Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο ελεζηψζαο θαηάζηαζήο ηνπ ην αλντθφ ππνθείκελν κπνξεί 

λα κελ δχλαηαη λα αζθήζεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ, έρεη φκσο 
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αθαηαγψγηζην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα, ε νπνία πεγάδεη κέζα απφ ηελ 

εζηθή απηνλνκία θαη ηελ νπνία φινη εκείο σο έιινγα εζηθά φληα θαινχκαζηε 

λα ηε ζεβαζηνχκε. Σν δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζε αμηνπξεπή αληηκεηψπηζε 

έγθεηηαη ζηελ αμίσζε λα αλαγλσξίδνπλ φινη νη άιινη ηα γλήζηα θξηηηθά 

ζπκθέξνληα ηνπ, λα αλαγλσξίδνπλ δειαδή φηη απνηειεί ηέηνην είδνο 

πιάζκαηνο, φηη θαηέρεη ηέηνηα εζηθή ζέζε, ψζηε απνθηά εγγελή θαη 

αληηθεηκεληθή ζεκαζία ε πνξεία ηνπ βίνπ ηνπ. Ζ αμηνπξέπεηα απνηειεί κηα 

θαίξηα πηπρή ηεο αμίαο, ηεο εγγελνχο ζπνπδαηφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο αμηνπξέπεηαο, ζεκαίλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θξηηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αλντθνχ ππνθεηκέλνπ κέζσ ηεο δηαθσηηζηηθήο εξκελείαο 

ηεο Καληηαλήο αξρήο, φηη θαζέλαο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζθνπφο θαη 

πνηέ σο απιφ κέζνλ. Οπδείο επηηξέπεηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηέηνηνλ 

ηξφπν, πνπ λα αληίθεηηαη πξνο ηελ εηδνπνηφ ζπνπδαηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη 

δελ  ζα πξέπεη λα μερλά πφζν αλαγθαίνο είλαη ν ζεβαζκφο απέλαληη ζηελ 

αλζξψπηλε θχζε καο, ηελ νκνινγνπκέλσο δηαξθψο κεηαζρεκαηηδφκελε, 

εχπιαζηε θη εμειηζζφκελε, πνπ είλαη ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηεο δσήο πνπ αμίδεη ην ζεβαζκφ καο. Ζ αμίσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πξφζσπν είλαη θνξέαο απηνπξνζδηνξηζκνχ, πνπ 

γη΄απηφ ην ιφγν αμίδεη ην ζεβαζκφ καο (αμηνπξέπεηα). 

Ο ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο καο επηβάιιεη αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αλντθνχ κε ηθαλνχ απηνπξνζδηνξηδφκελνπ ππνθεηκέλνπ, λα 

απέρνπκε απφ πξαθηηθέο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ "ηεξφηεηα" απηήο ηεο άλεπ 

φξσλ αμίαο ηεο δσήο, ηεο εγγελνχο αμίαο. "Ηεξφηεηα" πνπ δελ ζεκειηψλεηαη 

ζην Θεφ ή ζηε θχζε (δελ είλαη δειαδή θάηη πνπ καο δίδεηαη ή 

αλαθαιχπηνπκε), αιιά απνηειεί αμίσζε ηεο εζηθήο, ηεο ινγηθήο θαη ηεο 

απηνλνκίαο.  

Καηαιήγνληαο ινηπφλ, βιέπνπκε φηη ε αμία ηεο δσήο δελ ράλεηαη επεηδή 

θάπνηνο θαηαιήγεη αλντθφο. Ζ δσή ηνπ πξνζψπνπ είλαη απφ κφλε ηεο αμία 

(απηαμία) θαη εκείο σο άλζξσπνη θαη θνξείο ηεο, νθείινπκε λα ηελ ζεβφκαζηε 

θαη λα ηελ δηαθπιάηηνπκε πνιιέο θνξέο ππέξ ησλ αηφκσλ πνπ δελ δχλαληαη. 

Όπσο θξνληίδνπκε θάζε αζζελέο άηνκν έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αλντθψλ, νθείινπκε λα ηνπο αληηκεησπίδνπκε σο πξφζσπα κε αμία. Γηαηί ζην 
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πξφζσπν ηνπο θαζξεθηίδεηαη ε αμία ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ε αμία νιφθιεξεο 

ηεο αλζξσπφηεηαο. 
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