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Πεξίιεςε 

Μειεηψληαο, σο κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο βηνεζηθήο, δηαπίζησζα πσο 

πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηνπ θνηλσληθνχ 

ηζηνχ κε άμνλα ηελ Τγεία, ην Βίν θαη ην Πεξηβάιινλ, ζπάληα πξνζεγγίδνληαλ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο 

ηεο Βηνεζηθήο. πνηε ηειηθά γηλφηαλ απηφ, ήηαλ κε έλα ηξφπν βαζηά ελνρηθφ, κε φξνπο πνπ δελ 

αθνπκπνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ πνπ ηειηθά αθνξνχλ. Ζ 

αιιειεγγχε, ε παξαγθσληζκέλε απηή αξρή ηεο βηνεζηθήο, άλνημε γηα εκέλα έλα παξάζπξν, ζην 

δηεπηζηεκνληθφ πεδίν πνπ καο απαζρφιεζε. ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, 

ηνπ νπνίνπ ηα φξηα επειπηζηψ λα δηεπξχλσ. Μέζα απφ απηφ, ζα κπνξψ λα επαλεμεηάζσ ηε 

ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο βηνεζηθήο, σο θιάδν πνπ δχλαηαη λα αγγίδεη ζέκαηα κηθξν θαη καθξν 

θνηλσληνινγηθήο θχζεο, πξνβιήκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηε δσή ησλ θησρψλ απηνχ ηνπ θφζκνπ. 

θνπφο καο ινηπφλ είλαη ε ελλνηνιφγεζε θαη ε αλάδεημε ηεο αξρήο απηήο, ψζηε ηειηθά λα δνζεί κηα 

λέα θαηεχζπλζε ηφζν ζηελ αλάιπζε ησλ θπξίαξρσλ ζεκάησλ κέρξη ζήκεξα φζν θαη ζην 

θαληαζηαθφ ηεο βηνεζηθήο.  

ηφρνο ηεο ελ εμειίμεη δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε θαη αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηεο 

αιιειεγγχεο, σο αξρήο γηα ηελ επηζηήκε ηεο Βηνεζηθήο. ην πξψην πξψην θεθάιαην, κέζα απφ ηελ 

πεξηγξαθή ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πξνο κειέηε έλλνηα, φξσλ, ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ 

απφ ηελ ζθνπηά ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη Βίνπ αιιά θαη ηηο αλαθνξέο ηεο 

ζηε Βηνεζηθή, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πιαηζηψζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ηειηθά γηα ηε 

Βηνεζηθή. Ζ αλάιπζε ησλ αηηηψλ απνπζίαο ή ειιηπνχο παξνπζίαο ηεο ζρεηηθά κε άιιεο ζεκαληηθέο 

αξρέο, ζα θαηαδείμεη ηελ αλάγθε ηεο έλλνηαο, σο βαζηθφ φξν πξνο αλαδήηεζε ιχζεσλ,ηφζν γηα ην 

θάζε πξφζσπν μερσξηζηά, φζν θαη γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο ή αθφκα θαη γηα ηηο ρψξεο 

πνπ καζηίδνληαη απφ θηψρεηα καθξηά απφ ηελ εζπεξία.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα επηδηψμνπκε λα δηεπξχλνπκε ηε ζεκαηνινγία ηεο βηνεζηθήο, κε φξνπο 

αιιειεγγχεο, εμαζθψληαο ηελ βηνεζηθή καο θαληαζία κε ηειηθφ ζηφρν, απφ ηε κία ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνεζηθήο θαη απφ ηελ άιιε ηελ αλαπιαηζίσζε 

ησλ θπξίαξρσλ αξρψλ ηεο, βάζεη ηεο αιιειεγγχεο, σο αξρήο δηθαηνζχλεο. ηελ πξνζπάζεηά καο 

απηή ζχκκαρφ καο ζα ζέζνπκε ηελ θνηλσληνινγία σο ζπλνκηιεηή ηεο Βηνεζηθήο θαη αληίπαιφ καο 

ηνλ θίλδπλν ηνπ αηνκνθεληξηζκνχ ηεο Βηνεζηθήο κε φξνπο αθξαίαο απηνλνκίαο. 

ην επφκελν θεθάιαην, ζα ζπκβνπιεπηνχκε ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο Βηνεζηθήο ζηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή, φπνπ εθεί. ε αξρή πνπ πξνηείλνπκε, έρεη θπξίαξρε ζεκαζία φρη κφλν ζηελ 

αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ αιιά θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο Βηνεζηθήο. Με ηε βνήζεηα ησλ 

ρσξψλ ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο, ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ ηζφηεηα σο αξρέο πνπ 

δχλαληαη λα ππνζηεξίμνπλ ην πεδίν ηεο βηνεζηθήο ελ ηνηο πξάγκαζη. Παξαθάησ, ζην ηέηαξην 

θεθάιαην, κέζα απφ ηελ αλαθνξά καο ζε ζεσξεηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αιιειεγγχε, ζα 



εζηηάζνπκε ζε βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο, κε θχξην ζηφρν λα θαλεξσζεί φρη κφλν ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ καο απαζρνιεί αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα  λα ηεζεί σο 

θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηηο  επηζηήκεο ηνπ Βίνπ.  

Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ην δήηεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ,  έρνληαο σο άμνλα ηελ 

έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο απφ ηε ζθνπηά ηεο βηνεζηθήο. Θα θαηαδείμνπκε ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο έιιεηςεο ησλ αξρψλ απηψλ, κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο γελνθηνλίαο ζηε Ρνπάληα. 

Ζ εξκελεία ηεο γελνθηνλίαο ζηε Ρνπάληα, ελφο απφ ηα ζθιεξφηεξα δηεζλή εγθιήκαηα πνπ 

αλαγλσξίζηεθε απφ ηε δηεζλή έλλνκε ηάμε, σο απφηνθν πεξηβαιινληηθήο θξίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηε καιζνπζηαλή ζεσξία ηνπ Hardin, ζα καο νδεγήζεη ηειηθά ζηε 

δηθή καο πξφηαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη, ηελ αλάγθε ηζρπξνπνίεζεο ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο, 

ζε φηη αθνξά δεηήκαηα Βίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

While studying, as a postgraduate student, issues having something to do with bioethics, I 

discovered that problems that concern the lower social and economic classes of the social web 

revolving around Health, Bios and the Environment, were rarely approached by the theorists of 

Bioethics. Whenever this eventually occurred, it was in a manner full of serious guilt, in terms that 

do not concern the reality of the persons and the communities that they actually involve. Solidarity, 

this supplanted principle of bioethics, opened for me a window, in the inter-scientific field that 

preoccupied us, in the framework of this postgraduate program, the boundaries of which I wish to 

expand. Through it, I will be able to review the significance and the value of bioethics, as a branch 

that is able to touch issues of micro and macro sociological nature, problems that make the life of 

this world’s poor more difficult. So our goal is the conceptualization and the promotion of this 

principle, so that eventually to give a new direction both to the analysis of dominant issues until 

today and to the imaginary of bioethics.  

The aim of this ongoing dissertation is to approach and promote the concept of solidarity, as a 

principle for the science of Bioethics. In the first chapter, through the description of terms related to 

the concept to be studied, the theoretical approaches of the term from the point of view of sociology 

and the health sciences and Bios, but also its references to Bioethics, we will finally try to frame the 

concept of solidarity for Bioethics. The analysis of the reasons of absence or poor presence related 

to other important principles, will demonstrate the need of the concept, as a basic term in search of 

solutions, both for every person separately, as well as for the vulnerable social groups or even for 

the countries that are devastated by poverty far away from Western Europe.  

In the second chapter, we will seek to expand the themes of bioethics, in terms of solidarity, by 

exercising our bioethical imagination with an objective, from one hand to re-identify the role of 

science of Bioethics and from the other hand to reframe its dominant principles, based on the 

solidarity, as a principle of justice. In this effort of ours, we will place sociology as an ally as an 

interlocutor of Bioethics and the risk of centering to the individual of Bioethics in terms of extreme 

autonomy as a rival. 

In the next chapter, we will consult the approaches of the Bioethics theorists in Latin America, 

where the principle that we suggest, has a predominant significance not only in the development of 

theoretical models but also in the practice of Bioethics. With the help of the countries of Latin 

America, we will approach solidarity and equality as principles that can support the field of 

bioethics in practice. Next, in the fourth chapter, by referring to the theorists that are interested in 

solidarity, we will focus on basic approaches of the concept, with primary goal to reveal not only 

the complexity of the issue concerning us but also the need to set as a guideline for the sciences of 

Bios.  



Finally, in the fifth chapter we will analyze the issue of overpopulation, having as a pivot the 

concept of solidarity and equality from the bioethics point of view. We will demonstrate the risks of 

lacking these principles, through the example of the genocide of Rwanda. The interpretation of the 

Rwanda genocide, one of the cruelest international crimes that was recognized by the international 

legal order, as a result of environmental crisis in the specific region and its connection to the 

Malthusian theory of Hardin, will eventually lead as to our own proposal, which includes the need 

to strengthen the principle of solidarity in terms of Bios issues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πξώην Κεθάιαην 

1.α. Πξώηεο ζεκαληηθέο αλαθνξέο ηνπ όξνπ Αιιειεγγύε 
 

Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο απφ ηελ ζθνπηά ηεο θνηλσληνινγίαο, ζα 

καο απαζρνιήζνπλ ζην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο καο. Ζ παξνπζίαζε απηψλ ζηνρεχεη ζηελ ηφζν 

ζηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ, φζν θαη ζηελ αλάδεημε εθείλσλ ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα 

ην ρψξν πνπ δχλαηαη λα θαηαιάβεη ε αιιειεγγχε ζηε βηνεζηθή. 

Χο πξνάγγεινο ηεο αιιειεγγχεο, απφ αλαιπηηθή θαη εκπεηξηθή άπνςε, αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο 

αδειθνζχλεο (fraternitè) ηφζν κε ηε ρξηζηηαληθή ηεο ζεκαζία, φζν θαη κε απηή πνπ ηεο απνδφζεθε 

ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε ρξηζηηαληθή αδεξθνζχλε ζηνρεχεη λα θαιχςεη, ηελ αλεπαξθή θξαηηθή 

ιεηηνπξγία αλαδηαλνκήο ησλ πφξσλ, γηα ηελ κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ζπρλά 

παξαβηάδνληαο ηα φξηα ηεο απνδηδνκέλεο απφ ηνπο αλζξψπνπο θπξηαξρία ηεο, αιιά θαη απφ ηελ 

άιιε, κε ζεηηθφ πξφζεκν θάπνηεο άιιεο θνξέο ζηελ κεηέπεηηα αμηνιφγεζε. Ρηδνζπαζηηθνί ζενιφγνη 

(ζενινγία ηεο απειεπζέξσζεο), επηζεκαίλνπλ πσο ε ρξηζηηαληθή πίζηε δελ κπνξεί λα αγλνεί ηελ 

αλάγθε γηα ηε δηθαηνζχλε ζε παγθφζκην επίπεδν σο ζετθή βνχιεζε. Σν ειάρηζην πνπ πξέπεη λα 

θάλνπλ νη πηζηνί, ζχκθσλα κε ην αίηεκα ηεο βαζηθήο ρξηζηηαληθήο πξνζεπρήο «ειζέησ ε Βαζηιεία 

ζνπ … σο ελ νπξαλψ θαη επί γεο», είλαη λα εξγάδνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ θαη ηεο εμνπζίαο, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, αλ ηειηθά πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα ηεο 

αδειθνζχλεο κε φξνπο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά σζηφζν, νη θνξείο εμνπζίαο ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, κέζα απφ 

ζπζηήκαηα θηιαλζξσπίαο, ηεξαξρηθψλ θαη παηεξλαιηζηηθψλ δνκψλ, πξνζπάζεζαλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ απφξσλ, αθνχ πξψηα ηνπο αλαγλσξίζνπλ, σο «ελ ρξηζηνχ αδειθνχο», αζπαδφκελνη σο 

θαζνιηθή αξρή, ηελ νκνηφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ κπξνζηά ζηνλ Θεφ. Δλψ ην παξαπάλσ 

παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν θξνληίδαο ησλ αδπλάησλ αδειθψλ,έδεηρλε επαξθέο, ε ελ δπλάκεη 

παληνηηλή πηνζέηεζή ηνπ σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δεηλψλ ησλ αδχλακσλ Άιισλ, νδήγεζε ζε 

ζρέζεηο αληζφηηκεο εμάξηεζεο, ζε δηαπινθή πξνο φθεινο ησλ ηζρπξψλ θαη ηειηθά αδπλακία 

ρεηξαθέηεζεο ησλ.  

Ζ ρξηζηηαληθή παξάδνζε ζπλδέεηαη κε ηελ αιιειεγγχε ιφγσ ηνπ ρξηζηηαληθνχ ηδεψδνπο 

αδειθνζχλεο, κηαο ζπληξνθηθφηεηαο κεηαμχ ίζσλ απέλαληη ζην Θεφ θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο σο 

αδειθνχο, ηέθλα ηνπ ίδηνπ Θενχ. Ο εγσηζκφο σο ακαξησιφ ζπλαίζζεκα ή αθφκα θαη σο ζηάζε 

δίπια ζηνλ αδειθφ ζνπ, ζα έρεη ζπλέπεηεο κεηά ην ζάλαην, επνκέλσο ε δεζκεπηηθφηεηα γηα έλαλ 

αιιειέγγπν βίν. έγθεηηαη ζηελ πξνζδνθία ζσηεξίαο κεηά ην ηέινο ηεο επί γεο δσήο ζνπ. 

Ζ ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζήκεξα ζε άιιεο γιψζζεο, πεγάδνπλ απφ ην ιαηηληθφ 

«solidum» πνπ ζεκαίλεη «ην φινλ» ή «ην ζχλνιν». Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ, φηη ε Διιεληθή 



κεηάθξαζε ηνπ μέλνπ φξνπ σο "αιιειεγγχε" πνπ βαζίδεηαη ζηελ ιέμε «εγγχεζε» θαη ζεκαίλεη 

θαηά ιέμε «ακνηβαία εγγχεζε», δελ ζπλάδεη ηνπιάρηζηνλ ελλνηνινγηθά κε ηελ ιέμε φπσο 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα δηάθνξα θηλήκαηα ηζηνξηθά. Ο φξνο αιιειεγγχε πξνέξρεηαη απφ ην 

Ρσκατθφ Γίθαην. Ζ απφ θνηλνχ, in solidum, επζχλε ήηαλ θαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ φξνπ 

ηεο αιιειεγγχεο ζην ξσκατθφ δίθαην, ην νπνίν απνηειεί ηε γελεαινγηθή αθεηεξία ηεο ζχγρξνλεο 

αληίιεςεο ηεο έλλνηαο. Ο λνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξκελείαο ηεο αιιειεγγχεο, πνπ έρεη ηηο ξίδεο 

ηνπ ζην ξσκατθφ δίθαην θαη ζπλαληάηαη ην 1835 ζην «Λεμηθφ ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο», σο 

ηερληθή νξνινγία ηεο λνκηθήο, φπνπ λνείηαη σο ακνηβαία εγγχεζε απέλαληη ζε λνκηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ θαηνρπξψλνληαη κε ζπκβφιαηα, αληηπξνζσπεχεη ηελ θεληξηθή αληίιεςε πεξί αιιειεγγχεο σο 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. (Zoll R.,2003: 19). Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ solidarite ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, 

θπξίσο σο ιχζε, αληίδνην ζε κηα απμαλφκελε εμαηνκίθεπζε ηεο θνηλσλίαο, κε θχξηα ζηφρεπζε 

ζηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ, απνηειεί ηζηνξηθή βάζε καδί κε ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά. Ζ 

“Solidité” αλαθέξεηαη ζε κηα δέζκεπζε ή ππνρξέσζε ζηελ πξάμε, απέλαληη ζε  δηάθνξνπο 

νθεηιέηεο, φπνπ θάζε έλαο πξέπεη λα πιεξψζεη γηα ηα ππφινηπα νιφθιεξν ην πνζφ πνπ νθείινπλ 

απφ θνηλνχ "(Γαιιηθή Αθαδεκία 1694, 485).  

Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο μεθίλεζε λα απνδεζκεχεηαη απφ ην θαζαξά λνκηθφ πιαίζην θαη απέθηεζε 

ηζρπξή πνιηηηθή ζεκαζία ζηνλ απφερν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Ζ  ζηελή ζρέζε ηεο κε ηελ ηδέα 

ηεο αδειθνζχλεο είλαη εκθαλήο ζε πνιιά απφ ηα πξψηα έγγξαθα ηνπ θηλήκαηνο ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, φπσο ην «Provisional Constitution of the International Workers Association» (1864), πνπ 

δηαθεξχζζεη ηελ «Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ εξγαηψλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ ζηε γε, θαη κεηαμχ 

αδειθψλ ελψζεσλ εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο » (Schieder, παξαηίζεηαη Stoop, 2014:44). 

ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ε αδειθφηεηα εκθαλίδεηαη ζηηο ηξεηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηνλ αγψλα ηεο Δπαλάζηαζεο, Libertè, Egalitè, Fraternitè.  

Ζ αιιειεγγχε σο θνηλσληνινγηθφο φξνο εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κε ηελ έλλνηα πνπ 

ηνπ έρνπκε δψζεη απφ ηνλ δηαθσηηζκφ κέρξη θαη ζήκεξα. Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ Durkheim θαη ηνπ 

Bourgeois, παξνπζηάδνπλ ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο αιιειεγγχεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

θνηλσληθήο νινθιήξσζεο, σο έλλνηα πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή. Ο Auguste Comte, έλαο απφ ηνπο «ηδξπηέο» ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληνινγίαο, ρξεζηκνπνίεζε 

ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αιιειεγγχε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(Αλησλνπνχινπ, 2008). Ζ πξνζέγγηζή ηνπ πηνζεηήζεθε θαη επεθηάζεθε απφ ηνλ Emile Durkheim. 

Σν 1893, ζην έξγν ηνπ «Ζ Καηαλνκή ηεο Δξγαζίαο ζηελ Κνηλσλία» (The Division of Labour in 

Society), ν Durkheim, κειέηεζε ην πψο δηαηεξείηαη ε θνηλσληθή ηάμε ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

θνηλσληψλ. Δζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη εξεχλεζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ζηηο παξαδνζηαθέο θαη ηηο κνληέξλεο θνηλσλίεο. Γελ αζρνιήζεθε κφλν κε ην 

ζε ηη ζπλίζηαην ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ην πψο ε παξαπάλσ θαηαλνκή επεξέαδε ηελ 



ζπλχπαξμε ησλ αηφκσλ θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαλ κεηαμχ ηνπο. Τπνζηήξηδε φηη νη 

παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ήηαλ «κεραληθέο» θαη απηφ πνπ ηηο θξαηνχζε ελσκέλεο ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη ηα κέιε ηεο είραλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία.  

ηηο θνηλσλίεο απηέο ην ζπιινγηθφ πλεχκα θάιππηε ην αηνκηθφ, νη θνηλσληθνί θαλφλεο ήηαλ ηζρπξνί 

θαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ξπζκίδνληαλ επαξθψο απφ απηνχο. Δπηθξαηνχζε ε ιεγφκελε 

«Μεραληθή Αιιειεγγχε», δειαδή ε θνηλσληθή ζπλνρή πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο νκνηφηεηεο ησλ 

κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη εμαξηψηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θνηλέο ηειεηέο θαη ζπλήζεηεο. ηηο 

κνληέξλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, φπνπ ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη, δηακνξθψλεηαη κία 

λέα κνξθή θνηλσλίαο, ε «νξγαληθή». Ζ θνηλσληθή ζπλνρή ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ησλ 

αηφκσλ.  Καηά ηνλ Durkheim, ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο δελ δηαηαξάζζεη ηελ θνηλσληθή ηάμε. 

Απιψο δηακνξθψλεη έλα λέν είδνο αιιειεγγχεο, ηελ «Οξγαληθή Αιιειεγγχε», ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ αιιειεμάξηεζε ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο. Οη δηάθνξεο εμεηδηθεχζεηο ζηα επαγγέικαηα θαη 

ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο δεκηνπξγνχλ εμαξηήζεηο πνπ δέλνπλ ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ απφ κφλα ηνπο ηηο αλάγθεο ηνπο (Durkheim, 2014). 

Ζ δεζκεπηηθφηεηα ινηπφλ επέξρεηαη απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ηειηθά ηελ 

αλάγθε. Πψο είλαη δπλαηφλ λα ζπκθηιηψζεηο ηελ αηνκηθή ειεπζεξία κε ηα ζπιινγηθή θαζήθνληα; Ζ 

αιιειεγγχε εξκελεχεηαη απφ ηνλ Durkheim, σο κηα ακνηβαία ππνρξέσζε κεηαμχ ίζσλ. Αιιά σο εθ 

ηνχηνπ, παξάγεη, επίζεο, θαη 'αλάγθελ επηπηψζεηο εμαλαγθαζκνχ πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο 

αιιειεγγχεο θαη απνθιεηζκνχο πξνο εθείλνπο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη σο ίζνη(Stoop, 2014:44). Ο 

Durkheim ινηπφλ δηαηππψλεη ξεηά έλα πξφβιεκα πνπ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

θάζε ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεγγχε, θαη ζα καο απαζρνιήζεη παξαθάησ απφ ηε ζθνπηά ηεο 

εζηθήο.  

Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο έρεη ζπλδεζεί κε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο ζπδήηεζεο φζνλ αθνξά ην 

ζχγρξνλν θξάηνο πξφλνηαο. Σν θξάηνο πξφλνηαο είλαη έλαο γεκάηνο έληαζε ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

ηάζεσλ ηνπ ζνζηαιηζκνχ γηα ηηο νπνίεο κίιεζε ν Durkheim, θαηά ηηο νπνίεο ν ζρεδηαζκφο ηεο 

νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξνζηαζία ησλ κε πξνλνκηνχρσλ. ζν νη παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο έθαλαλ δπλαηφ ην ζπλδπαζκφ απηφ, ην θξάηνο πξφλνηαο επδνθηκνχζε. 

ήκεξα φκσο νη ζπλζήθεο έρνπλ ξηδηθά κεηαβιεζεί. Γελ κπνξνχκε πηα λα πεξηκέλνπκε απφ ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή λα πξνσζήζεη ηελ αιιειεγγχε. Γηα ηνλ Durkheim, ε αλαβίσζε ηεο 

αιιειεγγχεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα ίζσο κπνξνχζε λα ζπκβεί κέζα ζηηο εξγαηηθέο-ζπλδηθαιηζηηθέο 

ελψζεηο. Γελ κπνξεί φκσο παξά λα είλαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη πάλησο φρη φπσο γηλφηαλ 

θαηαλνεηή απφ ηνλ Marx, δειαδή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ ελ ηέιεη αθχξσζε θάζε έλλνηαο ηεο πνιηηηθήο.  

Ο Leòn Bourgeois, πνιηηηθφο θαη αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο ησλ Ρηδνζπαζηηθψλ-Γεκνθξαηηθψλ, 

ππήξμε ζηελ Γαιιία ν πξψηνο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ηεο αξηζηεξάο, ην 1895 



ζην ζπλαζπηζκφ ησλ ζνζηαιηζηψλ. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ππνδείμεη πψο κπνξεί λα 

πξαγκαησζεί ε θνηλσληθή αιιειεγγχε κέζσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ βαζηθή ζεσξία ηνπ 

Bourgeois κεηαηξέπεη ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο απφ κηα θνηλσληθή ζπλζήθε ζε δηθαίσκα λνκηθά 

θαηνρπξσκέλν. Μέζα ζε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα αληζφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ή αγαζψλ απηφο πνπ έρεη θαηαθέξεη λα ζπζζσξεχζεη θεθάιαην ή αγαζά 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα βνεζήζεη απηφλ πνπ δελ είρε ηελ ίδηα ηχρε. Ζ ππνρξέσζε απηή έγθεηηαη 

ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, φρη κφλν ζε κηα βάζε εζηθήο επζχλεο αιιά θαη λνκηθήο ππνρξέσζεο 

(Baldwin, 1990, Wilde, 2007).  

ε πιήξε αληίζεζε κε ηελ θξαηηθή ινγηθή ηνπ Bourgeois αιιά ζε ζπκθσλία κε ηε δηάζηαζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ δίλεη ζηελ αιιειεγγχε θαη ζηε θαζνξηζηηθή ηεο ζεκαζία γηα ηελ 

θνηλσληθή νινθιήξσζε βξίζθεηαη ν Kropotkin. πσο αλαθέξεη ν ίδηνο δελ είλαη νχηε αγάπε, νχηε 

ζπκπάζεηα απηφ ζην νπνίν ζεκειηψλεηαη ε αλζξψπηλε θνηλσλία. Δίλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε – ή ε 

εμέιημε ελφο ελζηίθηνπ – ηεο αλζξψπηλεο αιιειεγγχεο (Bayertz, 1999).  

Οη καξμηζηηθέο ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ θνηλσληθφ δεζκφ πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο θνηλήο ζέζεηο 

πνπ θαηαιακβάλνπλ φζνη αλήθνπλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε, έλαληη ελφο θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ 

παξαγσγήο, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ.  Σν κνίξαζκα θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη νθειψλ νδεγεί ζε 

ακνηβαία ππνζηήξημε, αξρηθά σο πξνο ηνπο ζπληξφθνπο θαη κεηέπεηηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζπλδηθάησλ αιιά θπζηθά θαη θηλεκάησλ αθφκα θαη δηεζλνχο ραξαθηήξα (Stjernø 2009) Ο 

θνηλνηηζκφο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ζηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα πξνηάζζεη ην θνηλφ θαιφ, ην νπνίν 

δχλαηαη λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζα απφ φξνπο αιιειεγγχεο θαη βέιηηζηνπ νθέινπο γηα ηελ 

θνηλφηεηα. Ζ θχξηα ζπκβνιή ηνπ αθνξά ηελ ακθηζβήηεζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ αμηψλ ζηελ εζηθή, κε 

πξψηε ηελ απηνλνκία.  

Ζ αιιειεγγχε σο “αξρή ηεο θνηλφηεηαο” έρεη πξνηαζεί λα ελζσκαησζεί ζην πάλζενλ ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ηεο βηνεζηθήο.  

Έρεη ζπγθξνηεζεί θαηά ηνπο Kössler θαη Melber (2007: 32).  απφ: 

 «Σαπηφηεηα», πνπ ζεκαίλεη θνηλά ζπκθέξνληα, φπσο απηά εθπξνζσπνχληαη ζην 

παξάδεηγκα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. 

  «Τπνθαηάζηαζε», δειαδή ε δέζκεπζε θαη δξάζε γηα ινγαξηαζκφ εθείλσλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα 

 πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ή λα αληηζηαζνχλ (απηφ ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο 

πεξηιακβάλεη ηηο κνξθέο ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε) 

 «πκπιεξσκαηηθφηεηα», πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηε ζπλδξνκή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαη πνηθίισλ κνξθψλ. 

 «Ακνηβαηφηεηαο», δειαδή ηελ αληαιιαγή ίζεο ή παξφκνηαο κνξθήο ησλ εκπεηξηψλ θαη 

βνήζεηαο 



 «πγγέλεηα», πνπ ζεκαίλεη θνηλέο αμίεο, ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, πξνβιεκαηηζκνχο. 

 «Δπαλφξζσζε», πνπ ζεκαίλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζηνξηθήο αδηθίαο σο βάζε γηα δξάζε 

 

Ζ παξαπάλσ ζεσξεηηθή ηζηνξηθή αλαθνξά καο θαλεξψλεη φρη κφλν ηε ζπλζεηφηεηα ηεο έλλνηαο 

ηεο ειιειεγγχεο αιιά ηαπηφρξνλα ηνλ ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην ληάμηκν ηνπ αλζξψπνπ γηα 

ηνλ άλζξσπν. Χζηφζν ε δηεπθξίλεζε ηνπ φξνπ θαη ε δηάθξηζή ηνπ απφ άιινπο ζπλαθήο ζα καο 

βνεζήζεη ζηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ ζα πξαγκαηεπηνχκε.  

 

 

1.β. Γηάθξηζε ζρεηηθώλ όξωλ 
 

Ζ έλλνηα ηεο θηιαλζξσπίαο ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξηζηηαληθή εζηθή θαη επηηαγέο ηεο.  

Δηπκνινγηθά ν φξνο θηιαλζξσπία ζεκαίλεη αγάπε πξν  ην ζπλάλζξσπν. (Σζάθνπξεο, 1995). Μηα 

θαηεγνξία αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο θαη έρνπλ σο απνζηνιή ηελ πξνζθνξά πξνο ηα αζζελέζηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

Πξέπεη λα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ φπσο ηνλ εαπηφ ζνπ, καο πξνηξέπεη ν Μαηζαίνο (Μαηζαίνο 

22:39). Υσξίο αληαιιάγκαηα ή ππνρξεψζεηο απφ κέξνπο ζνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ζρέζε 

θαηαρσξείηαη σο αζχκκεηξε, θαη έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο ηεξαξρίαο, κεηαμχ απηνχ 

πνπ έρεη ζέιεη θαη πξνζθέξεη θαη ηνπ ζπλαλζξψπνπ πνπ δεηά ην έιενο ζνπ. Οη πξνλνκηνχρνη 

παξέρνπλ θαη επάισηνη δέρνληαη, θαη νη δχν ηαπεηλνί, σο ρξηζηηαλνί, ρσξίο σζηφζν νη δεχηεξνη λα 

ελεξγνπνηνχληαη, θαη ηειηθά λα δηεθδηθνχλ. Ζ αιιειεγγχε δηαθνξνπνηείηαη ζε πνιιά κε θχξην ην 

δήηεκα ηεο απαίηεζεο. Οη νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε εθνξκνχζεο απφ ηελ 

εζηθή απαίηεζε πνπ ελέρεη ε αιιειεγγχε, αγσλίδνληαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο.  

Σν πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο θηιαλζξσπία, κεηαβάιιεηαη ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ αλάινγα κε ηελ 

ηζηνξηθή επνρή, ην πνιηηηθφ πιαίζην, ηελ ηδενινγία, ηηο πξνυπνζέζεηο φπσο θαη ηηο νκνινγεκέλεο  

θαη αλνκνιφγεηεο επηδηψμεηο απηψλ πνπ ηελ αζθνχλ. αλ πξαθηηθή είλαη πξφζθαηε, δελ έρεη ζρέζε 

κε ηα έκθπηα ζπλαηζζήκαηα αιιειεγγχεο πνπ καο πξνζδηφξηδαλ ζα γέλνο πξηλ αθφκα εμειίμνπκε  

ην ιφγν αιιά θαη απφ ηα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνυπήξμαλ ηεο χζηεξεο βηνκεραληθήο  

επαλάζηαζεο.  

ην κεζαίσλα ην αληδηνηειέο ζπλαίζζεκα ηεο θηιαλζξσπίαο ζπληζηνχζε ζξεζθεπηηθφ θαζήθνλ θαη 

είρε αλαρζεί ζε ππέξηαηε αμία. (Σζάθνπξεο, 1995) Με ηε δηάδνζε ηεο καληθαθηνχξαο θαη ην ηέινο 

ηνπ κεζαίσλα παχεη λα γίλεηαη απνδεθηή ε  θηψρεηα θαη  κάιηζηα ζεζπίδνληαη θαη λφκνη ελαληίνλ 

ησλ θησρψλ. Σν δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε εκθάληζε ηεο πξνηεζηαληηθήο 

εζηθήο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα  εξγαηηθά ρέξηα ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ άξρηζε λα  απνδίδεηαη ζηελ εξγαζία.  



Σν παξαθάησ παξάδεηγκα καο θάλεη αθφκα πην ζαθή ηε δηάθξηζε ησλ φξσλ. ε κία ζεηξά απφ 

ζπλεληεχμεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πξψελ αληη-απαξηράηλη θηλήκαηα ζηε 

νπεδία, ν Thörn (παξαηίζεηαη Roosvall, 2009:165) αλαθάιπςε φηη ζρεδφλ φινη ηνπο φηαλ ηνπο 

δεηήζεθε λα θαζνξίζνπλ ηελ αιιειεγγχε ηελ δηαρψξηζαλ απφ ηε θηιαλζξσπία. Οη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο πνπ ζπλδχαζαλ ηε θηιαλζξσπία κε άληζεο ζρέζεηο θαη ην ρξηζηηαληζκφ. Δπηζεκάλζεθε 

επίζεο ζηνπο νξηζκνχο ηεο αιιειεγγχεο ε ακνηβαία πξνζδνθία. Δλψ ε θηιαλζξσπία ιεηηνπξγεί 

κνλφπιεπξα, ε αιιειεγγχε πεξηιακβάλεη πνιιέο πξνζδνθίεο απφ ηα άηνκα φηη νη Άιινη είλαη ζε 

ζέζε λα ζπλεηζθέξνπλ θάηη πνπ ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ “εαπηφ”. 

Ζ θηιαλζξσπία απνηειψληαο δηαθξηηηθή, απηνπξναίξεηε πξάμε ή ζχλνιν πξάμεσλ γελλαηνδσξίαο, 

απφ νίθην ή αθφκα θαη απφ αγάπε, θνηλσληθά ηεξαξρεκέλε, γηα ηνλ επαίηε ηεο βνήζεηαο πινπζίσλ 

θπξηψλ κέρξη θαη θξαηψλ, ζηέθεηαη πεξήθαλε απηάξεζθα πάλσ απφ ηηο εζηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

αξρέο σο νθεηιέο πξνο κε ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο εληφο ηεο φπνηαο δνκεκέλεο θνηλφηεηαο. Ζ 

θηιαλζξσπία παξαζηηψληαο εληφο ηνπ θηιειεχζεξνπ ηδεψδνπο πνπ εληζρχεη ηελ αληζφηεηα κέζσ 

ηεο ζεζκηθά αλαδπφκελεο ηεξαξρίαο, βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηελ αιιειεγγχε.  

Μία άιιε έλλνηα πνπ ζρεηηδφκελε κε ηελ αιιειεγγχε είλαη απηή ηνπ αιηξνπηζκνχ. Απνηειεί ηνλ 

αληίπνδα ηνπ εγσηζκνχ, σο έγλνηα αλεζπρία γηα ηνλ ζπλάλζξσπν. Αληηζηέθεηαη απέλαληη ζε 

ινγηθέο αηνκνθεληξηζκνχ θαη ζπλαηζζήκαηα εγσθεληξηζκνχ. Απνηειεί ζπλαίζζεκα θαη φρη φκσο 

πξαθηηθή πνπ δχλαηαη λα γεληθεπηεί σο ηέηνην. Αθνξά πξνζσπηθά ηνλ θαζέλα θαη φρη κία δνκή ή 

έλα θξαηηθφ ίδξπκα (Prainsack & Buyx, 2011: xiii). Δπίζεο, έλαο άιινο φξνο θνληά ζηελ 

αιιειεγγχε είλαη απηφο ηεο ακνηβαηφηεηαο αθνξά θπξίσο έλα δνχλαη θαη ιαβείλ, δίλεηο 

πεξηκέλνληαο κηα άκεζε παξνρή, απφ ην ίδην πξφζσπν πνπ έδσζεο, απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ 

αηνκηθψλ ζνπ αλαγθψλ.  

ην ζεκείν απηφ θξίλνπκε ζεκαληηθή ηελ αλαθνξά ζηνλ φξν ελζπλαίζζεζε, έλαλ φξν πνπ έρεη 

θαηά θφξνλ πξαγκαηεπζεί ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο. Μία δεμηφηεηα 

απαξαίηεηε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

ελδπλακψζνπλ ηνλ εμππεξεηνχκελφπο ηνπο. Ζ ζρέζε ηεο κε ηελ αιιειεγγχε έξρεηαη σο 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμεο ηεο. Αλ δελ θαηαβάιεηο ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνήζεηο, λα θαηαιάβεηο ηνλ Άιινλ σο εηαίξν αιιειεγγχεο, ζρεδφλ πάληα ε πξνζθνξά ζνπ ζα 

είλαη ζηε ιάζνο θαηεχζπλζε. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πάληα ζεκαληηθή ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη ελ 

γέλεη εκπεηξηθά ε θαηαγξαθή ηνπ Λφγνπ ησλ παζρφλησλ, ησλ θησρψλ, ησλ θαηνίθσλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά πεξηνρψλ θιπ. Ζ ελζπλαίζζεζε έρεη ηε ζέζε ηεο ππμίδαο αιιά 

απφ κφλε ηεο δελ παχεη λα είλαη έλα ζπλαίζζεκα. Σν νπνίν λαη κελ κπνξεί λα ζε θηλεηνπνηήζεη 

αιιά δελ αξθεί γηα λα απνθηήζεη ε αιιειεγγχε νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν. 

 



1.γ. Αηηίεο απνπζίαο ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεγγύεο από ηε Βηνεζηθή 
 

Μέρξη θαη ζήκεξα ε αδειθνζχλε, σο ε ηξίηε αξρή ηνπ γαιιηθνχ επαλαζηαηηθνχ ηξίπηπρνπ   

“ειεπζεξία-ηζφηεηα-αδειθνζχλε” παξακέλεη ζην πεξηζψξην. Δλψ ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα 

βξήθαλ ζρεηηθά γξήγνξα ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη ηφζν ζηελ έλλνκε ηάμε φζν θαη ζηα αηηήκαηα 

θηλεκάησλ, ε αδειθνζχλε αθφκα δηαθξίλεηαη απφ ην ραξαθηήξα ηεο απιήο δηαθήξπμεο θαη ελφο κε 

δεζκεπηηθνχ ζεζκηθά πξνηάγκαηνο.  

Ζ αδπλακία απηή ηεο αδειθνζχλεο λα ιάβεη ηε πξνζνρή πνπ έρνπλ πάξεη νη άιιεο δχν αξρέο 

δχλαηαη λα δηθαηνινγεζεί απφ ηεο επξχηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ηξφπσλ επίηεπμεο ηεο. Ζ 

ζέαζε ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεγγχεο απφ ηε ζθνπηά ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζνδεγεί ηελ παξαίηεζε 

απφ ηελ παξακηθξή ζπλέπεηα, εζηθή θαη λνκηθή, εηο βάξνο φζσλ δελ ελεξγνχλ θαζνδεγνχκελνη απφ 

απηφ ην ζπλαίζζεκα, απηή ηελ επγεληθή ηάζε.  

Οη Dawson θαη Jennings (2013), αλαγλσξίδνληαο ηελ απνπζία ηεο αιιειεγγχεο ζηελ εζηθή ηεο 

επηζηήκεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, επηζεκαίλνπλ ηξεηο βαζηθέο αηηίεο γηα απηφ. Πξψηνλ, πνιινί ηε 

ζεσξνχλ κία πεξηηηή έλλνηα, δεχηεξνλ, ελδερνκέλσο απφ άιινπο απνξξίπηεηαη γηαηί δελ είλαη ζαθέο 

ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε αιιειεγγχε ζε ζέκαηα πγείαο θαη βίνπ, θαη ηξίην θαη πην πηζαλφ λα απνηειεί 

κία ζησπειή έλλνηα γηαηί πνηέ δε δφζεθε ε επαξθήο πξνζνρή ψζηε λα γίλεη θνκκάηη ησλ 

ζπδεηήζεσλ ζηα θαλνληζηηθά πιαίζηα ηεο Ζζηθήο, Βηνεζηθήο θαη Γεκφζηαο Τγείαο. Οη ηέζζεξεηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο βηνεζηθήο, απηνλνκία, επεξγεζία, κε βιάβε, θαη δηθαηνζχλε θαίλεηαη πσο 

απνιακβάλνπλ ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη ζηελ πξάμε ηδηαίηεξνπ ρψξνπ θαη πξνζνρήο. Αθφκα θαη ζε 

κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε δε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ αιιειεγγχε (Powers 

& Faden, 2010). 

Πνιινί ζεσξνχλ φηη είλαη κηα πεξηηηή έλλνηα, δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηα πεξηερφκελά ηεο, 

ηνπο είλαη αζαθέο ηη ζεκαίλεη αιιειεγγχε γηα ηεο επηζηήκεο ηνπ βίνπ. 'Οπσο αλαθέξεηαη απφ ηηο  

Dawson θαη Jennings (2013), ε θχξηα αηηία γηα ηελ απνπζία ηεο αιιειεγγχεο σο αμία ηεο 

βηνεζηθήο, είλαη πσο ππήξμε κία ζησπειή αμία, δε δφζεθε ε επαξθήο πξνζνρή ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα γηαηί δελ ππήξμε κέξνο ησλ ζπδεηήζεσλ ζηα θαλνληζηηθά πιαίζηα ηεο εζηθήο, ηεο βηνεζηθήο 

θαη ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.  

Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο είλαη απφ ηε κία θηιφδνμε θαη απφ ηελ άιιε ζεσξεηηθά κε 

πξνζδηνξηζκέλε. Ο Bayertz (1999), πεξηγξάθεη ην θαηλφκελν ηεο αιιειεγγχεο  ζαλ έλαλ 

αθαλφληζην νγθφιηζν ζην εζηθφ ηνπίν ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Δλψ ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο έλλνηαο 

είλαη θαζηεξσκέλε, παξακέλεη μέλν ζψκα. Δμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ έπξνπο ηεο ζεκαζίαο ηεο νη 

εξκελείεο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο είλαη πνιιέο, ρσξίο απηφ απαξαίηεηα λα αμηνινγείηαη αξλεηηθά, 

κηαο θαη φζν πην λεθειψδεηο είλαη νη παξαδνρέο ηεο ηφζν πην εχθνια απμάλεηαη ε δεκνηηθφηεηά θαη 

ε ρξήζε ηεο. Απνηειψληαο ηειηθά θίλδπλν γηα ηηο θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο.  



Ζ αιιειεγγχε, σο αμία, εηδηθά φηαλ αθνξά ηνπο επίζεκνπο θξαηηθνχο θνξείο, ζεζκνχο θαη λνκηθά 

ππνθείκελα, απεηιεί ην ζχζηεκα φπσο είλαη δνκεκέλν ζηε θηιειεχζεξε νηθνλνκία ηεο Γχζεο. Ζ 

ππεπζπλνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ, έκκεζα απφ ηελ ζθνπηά ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο, απνηειεί φξν 

ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ην έρνπκε απνδερζεί σο επλνκνχκελε δπηηθή θνηλσλία. Ζ αλαδηαλνκή ησλ 

πφξσλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κε φξνπο βηνηηθήο απηνηέιεηαο γηα ηνλ θάζε πνιίηε, 

αζρέησο ηεο ζπλζήθεο πνπ ζα βξεζεί, απεηιεί θπξίαξρα ζπκθέξνληα πνιχ πην ηζρπξά απφ φζα 

ππεξαζπηδφκαζηε φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ έιινγνπ φληνο. 

Ζ αιιειεγγχε κηαο θαη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ δελ απνηειεί απιά έλαλ ηξφπν παξνρήο βνήζεηαο 

ζηνλ αδχλακν, αιιά θαη ελ δπλάκεη φξν ρεηξαθέηεζήο ηνπ, ή ηνπιάρηζηνλ έλαο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

είλαη θαη απηφο, δελ πξνσζείηαη σο αξρή δηθαηνζχλεο, σο ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο. Ζ πνιηηηθή 

θφξηηζε ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεγγχεο ηελ θξαηά ζε απφζηαζε απφ ηνλ αθαδεκατθφ ιφγν, εηδηθά 

ζηηο ΖΠΑ θαη κεηά ζηελ Δπξψπε. Σα καθξν-θνηλσληνινγηθά δεηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή 

ηελ πξνζέγγηζε ζα εμεηαζηνχλ παξαθάησ.  

Ζ αιιειεγγχε δελ έρεη πξνζεγγηζζεί σο βαζηθή αξρή ηεο βηνεζηθήο απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηηο 

επηζηήκεο, δελ έρεη ιάβεη ην βάξνο πνπ ηεο αληηζηνηρεί. Πιαηζηψλεη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ 

κειεηά ε βηνεζηθή ζε θαηψηεξν επίπεδν, αλαθνξηθά κε ηελ ππεξάζπηζή ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

ειεπζεξία, ηελ επεξγεζία, ηελ ηζφηεηα, θαη ζίγνπξα ηελ απηνλνκία. Απνηειεί έλαλ παξάγνληα γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ, φρη φκσο αξρή. Μαο θξαηά ην ρέξη φηαλ εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα βίνπ, αιιά ζίγνπξα δε καο επηβάιιεηαη ηίπνηα ζε ζρέζε κε απηήλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γεύηεξν Κεθάιαην 

Γηεύξπλζε ηεο ζεκαηνινγία ηεο Βηνεζηθήο βάζεη ηεο αιιειεγγύεο 
 

 ηαλ κηιάκε γηα Βηνεζηθή, θαηαιαβαίλνπκε πσο πξφθεηηαη γηα κηα λέα εκπεηξηθή επηζηήκε ή γηα 

κηα λέα εζηθή. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο βηνεζηθήο πξνθχπηεη απφ ην πάληξεκα αιιά θαη απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε ησλ βηνηαηξηθψλ ηερλνεπηζηεκψλ κε ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο είλαη ε 

ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε πνιηηηθή επηζηήκε, ε εζηθή, ην δίθαην θαη ε ζενινγία (Hottois, 

παξαηίζεηαη Γξαγψλα, 2002). Οξηζκέλεο αξρέο ηεο παξαδνζηαθήο ηαηξηθήο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο, φπσο ε απηνλνκία, ε αγαζνεξγία, ε ερεκχζεηα, ε πιεξνθφξεζε, ε ζπλαίλεζε, ε 

δηθαηνζχλε θαη άιιεο, κεξηθέο έγθπξεο ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε, εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ζηελ πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο σο βηνεζηθήο (Beauchamp 1999: 18-23).  

Μία ζεηξά απφ άιιεο αξρέο ηεο βηνεζηθήο πνπ ζπλαληνχκε ζε επίζεκα έγγξαθα θαη πξαθηηθέο 

ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ν ζεβαζκφο ηεο γλψζεο, ε άξλεζε ηεο θεξδνζθνπίαο θαη ε ζπλαίζζεζε 

ηεο επζχλεο εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ, ν ζεβαζκφο ηεο δσήο σο χπαξμε θαη ζπλχπαξμε κε ην 

ππφινηπν πεξηβάιινλ, ν ζεβαζκφο ηεο γελεηηθήο αθεξαηφηεηαο, ε ειεπζεξία ηεο έξεπλαο, ε αξρή 

ηεο ηζφηεηαο, ε αξρή ηεο θηιαιιειίαο, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζηελ έξεπλα, ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ησλ εθαξκνγψλ ηεο, ε αξρή ηεο εγξήγνξζεο κε 

πξφβιεςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη ε αιιειεγγχε κε αζζελή άηνκα θαη άιια έζλε, ν 

ζεβαζκφο ηνπ ρξφλνπ, ην βάζνο ηνπ νπνίνπ θαηέρεη ηελ νινθιεξσκέλε γλψζε θαη κπνξεί λα 

αλαδείμεη θαη λα πξνζηαηέςεη απφ ηελ ακάζεηα ή εκηκάζεηα, ε επζχλε έλαληη ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ, ν ζεβαζκφο ηεο δχλακεο ησλ λέσλ βηνταηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο βηνηερλνινγίαο, ε 

πξνζεθηηθή αθξφαζε ησλ αλαγθψλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε βηνεζηθά πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ε 

εηιηθξηλήο θαη απξνθαηάιεπηε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ θφζκνπ ζρεηηθά κε βηνεζηθά 

ζέκαηα, ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ν ζεβαζκφο ησλ πεηξακαηφδσσλ θαη φισλ ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ, ε αμηνπξέπεηα, ε αθεξαηφηεηα, ε εληηκφηεηα, ε εππάζεηα. 

Ζ πηζαλή αδπλακία ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Βηνεζηθήο (απηνλνκία, δηθαηνζχλε, 

επεξγεζία, κε βιάβε) λα πιαηζηψζνπλ δεηήκαηα έμσ απφ ηα θπξίαξρα ζέκαηα ηεο βηνεζηθήο ηνπ 

21νπ αηψλα (εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, θισλνπνίεζε, 

επγνληζκφο, ελήκεξε ζπγθαηάζεζε), θαλεξψλεη ηνλ θίλδπλν ηεο απνκφλσζεο, γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηζηήκε ηεο βηνεζηθήο. Δίλαη θξίζηκε ε δηεχξπλζε ηεο δεζκεπηηθφηεηαο θη άιισλ αξρψλ, φπσο ε 

δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα θαη ζηελ πξνθεηκέλε ε αιιειεγγχε, κε ζηφρν ηελ πιαηζίσζε άιισλ 

δεηεκάησλ πνπ παξαδνζηαθά αθνξνχλ ηε Γεκφζηα Τγεία, δεηήκαηα πνπ παιηφηεξα έδεηρλε λα 

απαζρνινχλ κφλν ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αιιά κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ην 2008 ζηε Γχζε. 

Εεηήκαηα φπσο ε θηψρεηα, νηθνλνκηθή θξίζε, ε απνδφκεζε θαη ππνζηειέρσζε ησλ 



θνηλσληθνπξνλνηαθψλ δνκψλ, ηνμηθνεμάξηεζε,, έρνπλ αγγίμεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο 

Δπξψπεο, κηαο θαη ε εθδήισζή ηνπο είλαη εκθαλήο ζηνλ Δπξσπατθφ Νφην (Stuckler et al. 2009, 

Hadjimichalis 2011, Kentikelenis et all 2011, Matsaganis 2011,Karanikolos et. al. 2013, Kondilis et 

al. 2013, Mackenbach et al. 2013). Τπνζηεξίδνπκε πσο πξνβιήκαηα πνπ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα κία 

νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη αθξαίαο αληζφηεηαο, 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηεο Βηνεζηθήο, σο επηζηήκεο ηνπ Βίνπ, ελφο βίνπ 

ζε ζπλζήθεο δηθαηνζχλεο θαη βηνηηθήο απηνηέιεηαο, φπνπ νη θχξηεο αξρέο ηηο βηνεζηθήο είλαη ηειηθά 

ε αιιειεγγχε θαη ε ηζφηεηα.  

 

2.α. Ο θίλδπλνο ηνπ αηνκνθεληξηζκνύ ηεο Βηνεζηθήο 

 

Ζ βηνεζηθή κνηάδεη θάπνηεο θνξέο επηζηήκε εθηφο ηεο ζθιεξήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πνηα ηειηθά 

είλαη εθείλα ηα ζέκαηα πνπ νδήγεζαλ ην πεξηζψξην ηηο ζεκαληηθέο θνηλσληνινγηθέο, ξεαιηζηηθέο 

πξνεθηάζεηο βηνεζηθψλ δεηεκάησλ δεκφζηαο πγείαο θαη γηαηί; Ο Hedgesoe (2004) δηαπηζηψλεη πσο, 

ε αθαδεκατθή βηνεζηθή άθκαζε αζρνινχκελε κε επηζηεκνληθά ζεσξεηηθά δεηήκαηα, θαη θάλεθε 

λα ράλεη ηελ επαθή ηεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαζίζηαηαη άζρεηε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ βηνηαηξηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλακέλνληαλ λα κειεηήζεη. Ζ εζηίαζε ζηε 

“ξαθηλαξηζκέλε” έλλνηα ηεο απηνλνκίαο, σο γλήζην ηέθλν ηεο λεσηεξηθφηεηαο, έρηηζε ζηαζεξά 

ζεκέιηα γηα ηελ βηνεζηθή, αιιά θαιιηέξγεζε ζηαδηαθά, ζε κία θνηλσλία θαζνδεγνχκελε απφ ηηο 

αγνξέο, ηνλ θίλδπλν ηεο αηνκηθήο επζχλεο ηνπ αζζελνχο. Οδεγήζεθε απφ ηελ ππεπζπλνπνίεζε ηνπ 

πξνζψπνπ ζηε βνιηθή άξλεζε ησλ θξαηηθψλ επζπλψλ. Έλλνηεο φπσο θξάηνο πξφλνηαο θαη 

δηθαηνζχλε άξγεζαλ λα απαζρνιήζνπλ ηε βηνεζηθή. Ο Kottow (2011), παξαηεξψληαο ηελ γεληθή 

ηάζε λα κεησζεί ε επζχλε ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, επηζεκαίλεη ην ζρεηηθφ 

επαθφινπζν, δειαδή ηελ αξαίσζε ηειηθά ησλ πφξσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ θξαηψλ ζε 

ζρεηηθνχο ηνκείο. Ζ απην-θξνληίδα (self care), απνηέιεζε ηειηθά ην πξνπχξγην ηεο αχμεζεο ηεο 

εππάζεηαο ησλ νηθνλνκηθά επάισησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ πιένλ λα βξνπλ θαηαθχγην 

ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο. 

ηνλ δπηηθφ θφζκν ηνπ 21νπ αηψλα, κία ζηελή, δηαζηξεπισκέλε εξκελεία ηεο απηνλνκίαο κνηάδεη 

λα ηαηξηάδεη κε ην πξνθίι ησλ απνθαζηζκέλσλ κεζναζηψλ λα δήζνπλ πεξηζζφηεξν θαη κε ηνπο 

θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Πνηνο φκσο ζα δηακνξθψζεη ηνπο επλντθνχο, δίθαηνπο φξνπο γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο ρψξεο ηνπ “ππνγείνπ”; Ζ επξσζηία (Ηealthiness) έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ Αγηφηεηα 

(Godiness), σο γλψκνλα νινθιεξσκέλνπ θαη νξζνχ βίνπ (Lopez, 2004:378) θαη ε δηαξθήο 

απηνπξαγκάησζε κε εγσθεληξηθνχο φξνπο, έρεη αληηθαηαζηήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ αιιειεγγχε. Ζ 

ειίη ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηέθεη ζην βάζξν ηεο έρνληαο φιεο εθείλεο ηηο κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο, 

επθαηξίεο θαη επηινγέο, λα παίμεη κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο βηνεζηθήο: Να έρεη - κε ηνλ φπνην 



ηξφπν - πγηή παηδηά, λα κπνξεί λα πξνβιέςεη γνληδηαθά αζζέλεηεο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 

απηνλνκίαο, σο πξνζσπηθήο επηινγήο κε φξνπο ππεπζπλνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ, ζε έλαλ θφζκν 

“θαζαξφ” γηα ηνπο ιίγνπο, ηελ θάλεη λα θαίλεηαη ην ιηγφηεξν ειιεηκκαηηθή έσο γεινία 

αλαδεηθλχνληαο ηνλ εμαηξεηηθή αλάγθε ηνπ εμαλζξσπηζκνχ ηεο βηνεζηθήο απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. 

 

2.β. Πεξηνξηζκόο ηνπ πεδίνπ ηεο Βηνεζηθήο 

 

Ζ θίλδπλνο πεξηνξηζκνχ ηνπ πεδίνπ ηεο Βηνεζηθήο έρεη θαηαδεηρζεί απφ ηνλ  Turner (2005) ζην 

άξζξν ηνπ “Bioethics, Social Class, and the Sociological Imagination”. Δπηζεκαίλεη πσο αλ ε 

εζηίαζε είλαη ζηξακκέλε θπξίσο κε δενληνινγηθνχο φξνπο ζε δεηήκαηα φπσο ε γελεηηθή θαη ε 

βηνηερλνινγία θαη δε ιάβεη ζνβαξά ππφςε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά εζηθέο, λνκηθέο 

θαη θπξίσο θνηλσληθέο κεηαβιεηέο, ε βηνεζηθή δχλαηαη λα θαζεισζεί. Πξνζδνθνχκε ινηπφλ λα 

ζηείινπκε έλα ερεξφ ζρφιην ζηνλ εζσζξεθή εαπηφ ηεο θηινζνθηθνθεληξηθήο βάζεο ηεο βηνζηθήο, 

πνπ νδεγεί ηειηθά ζηελ αδηαθνξία γηα πξνβιήκαηα πνπ αγγίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα φζσλ δελ 

αλήθνπλ ζηηο ειίη ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ.  

Ο Turner (2004) αλαινγηδφκελνο απηφλ ηνλ θίλδπλν, εθθξάδεη ηελ αλάγθε ε Βηνεζηθή λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπηεί ηε ζεκαηνινγία ηεο. Ζ επιαβηθή ζρεδφλ πξνζήισζε ζε εθείλα ηα “sexy” 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ζεκαληηθά ζέκαηα, (π.ρ θισλνπνίεζε, εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα, 

λένη ηξφπνη αλαπαξαγσγήο) νδεγνχλ ζην λα αγλνεζνχλ αλαπφθεπθηα θαζνιηθά πξνβιήκαηα φπσο 

ε αζηηθή θηψρεηα, ε βία ζην θέληξν ησλ πφιεσλ θαη ηα δεηήκαηα πγείαο πνπ εγείξνληαη απφ απηά. 

Γηαπηζηψλνληαο ν ζπγγξαθέαο ηελ παξαπάλσ παξάιεηςε - ή αθφκα θαη αδηαθνξία - λα κειεηεζνχλ 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηα ζέκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ νη βηνεζηθηζηέο, ζπλδέεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

αηδέληαο ηεο βηνεζηθήο κε ηελ πξνψζεζε θαη απνξξφθεζε θνλδπιίσλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

ηελ λεπξνεζηθή θαη ηηο λέεο γελεηηθέο ηερλνινγίεο. Σα αλσηέξσ ζέκαηα απαζρνινχλ εξεπλεηέο νη 

νπνίνη αλαδεηνχλ πζηεξνθεκηθά ην επφκελν κεγάιν ζέκα -next best thing -.  

Σνχηε ε ηάζε, ηεο ακεξηθαληθήο θπξίσο βηνεζηθήο, απνηππψλεηαη σο αλεζπρία γηα ην απμαλφκελν 

πξφβιεκα αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βηνεζηθήο επηζηήκεο. Ο Elliot (2005) παξαηεξεί 

ζρεηηθά: “ε θαιιηέξγεηα δεζκώλ κε ηελ ηδησηηθή βηνκεραλία, ώζεζε πνιινύο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

ακεξνιεςία ησλ αθαδεκατθώλ βηνεζηθνιόγσλ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε από 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, κε αληάιιαγκα ππεξεζίεο θαη έξεπλεο ζρεηηδόκελεο κε ηελ εζηθή” 

(παξαηίζεηαη Shrap et. al. 2008:54). Πάξαπηα, ε πξνβιεκαηηθή απηή δηάζηαζε ηεο βηνεζηθήο 

έξεπλαο, ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ Sharp θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ πσο νη αλεζπρίεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έξεπλα ηεο βηνεζηθήο, κπνξεί λα έρεη ππεξεθηηκεζεί ζε κεγάιν 



βαζκό” (2008:57).  

Αθφκα φκσο θη αλ έρεη δνζεί πεξηζζή πξνζνρή ζην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο έξεπλαο ζηε 

βηνεζηθή, απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ είλαη κηα ξεαιηζηηθή αλεζπρία. Ζ απάληεζε ζε απηήλ δχλαηαη 

λα δνζεί πάιη απφ έλα άξζξν ηνπ Turner, ν νπνίνο καο πξνηείλεη λα εμεηάδνπκε πνηεο απφ ηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη απνδεθηέο θαη πνηεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη, έρνληαο σο κέζν επίηεπμεο 

απηνχ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηέηνησλ ζεκάησλ. Αλαγλσξίδνληαο πξψηνλ πσο νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο δελ ρξεηάδνληαη ρξεκαηνδφηεζε θαη δεχηεξνλ αθφκα θη αλ θάπνηεο έξεπλεο ή ε δηδαζθαιία 

 ηεο βηνεζηθήο έρνπλ αλάγθε ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε, δελ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο φιεο νη 

πεγέο εζφδσλ. Σνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά: “ζα ήηαλ πξάγκαηη ηξαγηθό αλ νη βηνεζηθνιόγνη ράζνπλ ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο γηα θνηλσληθνί θξηηηθή θαη γίλνπλ ππάιιεινη ησλ ηκεκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

εηαηξηώλ” (1998:328).  

Ο Turner (2004) αλαγλσξίδνληαο ηνλ θίλδπλν ε βηνεζηθή λα γίλεη απιά κία πεγή ςπραγσγίαο, 

επηρεηξεκαηνινγεί επηζεκαίλνληαο πσο νη βηνεζηθνιφγνη ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηείλνπλ λα κελ πηζηεχνπλ ζε αλαιχζεηο δηαθξαηηθνχ 

επηπέδνπ. Πεξαηηέξσ ππνζηεξίδεη φηη ζπλερίδνπλ λα εζεινηπθινχλ θαη λα κελ ζεσξνχλ πσο 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο βηνεζηθήο ζέκαηα καθξν-θνηλσληνινγηθήο νηθνλνκίαο, αζζέλεηαο θαη 

πγείαο, φπσο εζηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ζπζηήκαηα πγείαο, θνηλσληθνχο ζεζκνχο, θαη 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο παγθφζκηεο αγνξέο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Καηαιήγεη ηνλίδνληαο πσο κεξηθά απφ ηα αγαπεκέλα ζέκαηα ηεο βηνεζηθήο δείρλνπλ 

αζήκαληα κπξνζηά ζε εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε θησρέο ρψξεο. 

      H Macklin (2011) πξνζδνθψληαο ηελ απνθπγή ελφο πηζαλνινγνχκελνπ επεξρφκελνπ ζαλάηνπ 

ηεο Βηνεζηθήο, πξνεηδνπνηεί πξνβάιινληαο έλα ππνζεηηθφ ζελάξην βηνεζηθήο θαληαζίαο ζην 

κέιινλ ηεο επηζηήκεο ην 2050. χκθσλα κε απηφ ην ζελάξην φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην πεδίν 

ηεο έρεη θαηαθεξκαηηζηεί θαη έρεη πεξηνξηζηεί ιφγσ κηαο γξαθεηνθξαηηθήο ινγηθήο. ηελ 

ελαξθηήξηα νκηιία ηεο ενξηήο ηνπ ζαλάηνπ ηεο Βηνεζηθήο, έλαο δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο 

εμηζηνξεί ηα γεγνλφηα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ελφο άιινηε αθκάδνληα 

ηνκέα. Κχξηνη ιφγνη ε ππεξεμηδίθεπζε ησλ αθαδεκατθψλ κειεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απμαλφκελε ηάζε γηα κεηαβηνεζηθή ηεο βηνεζηθήο θαη ν νινέλα θαη ερζξηθφηεξνο ηφλνο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ απφ θαθνπνηεηηθνχο ηειηθά ζπγγξαθείο θαη επηζηεκνληθνχο ρψξνπο, ράλνληαο 

ηειηθά ε βηνεζηθήο ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηνλ νιηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Παξάιιεια ηνλίδεη 

ηελ θπξηαξρία ηεο «Γπηηθήο Βηνεζηθήο» πξνο ηνπο επηζηήκνλεο, ηηο πξνζεγγίζεηο θαη αμίεο ηεο 

Αζίαο θαη ηνπ Νφηνπ, κε θχξηα απηή ηεο αιιειεγγχεο έλαληη ηεο απηνλνκίαο. 

 Σελ αλαβίσζε ηεο Βηνεζηθήο γελλά ην 2060 κία κηθξή νκάδα ξηδνζπαζηηθψλ επηζηεκφλσλ νη 

νπνίνη ελψλνληαη κε ζεκαληηθνχο ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γηαπηζηψλνληαο ην 

πξφβιεκα ηεο δηαλνκήο ησλ πφξσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα πγείαο ηνλ 



21ν αηψλα, κε ζεκείν επηδείλσζεο ηελ θξίζε ηνπ 2008-9, πξνβάιινπλ σο θχξην αίηεκά ηνπο ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, θαινχλ ηηο θπβεξλήζεηο λα 

επηβάιινπλ δξαζηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ δαπαλψλ λνζειείαο, απαηηνχλ ην 

γθξέκηζκα ησλ εκπνδίσλ γηα θαηαζθεπή θαη εμαγσγή γελνζήκσλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Δκπνξίνπ θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηειηθά θαινχλ ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ λα 

δηαζθαιίζνπλ ην δηθαίσκα ζηελ Τγεία άκεζα, κε ηελ επηβνιή πνηλψλ. Ζ ζπίζα ειπίδαο ην 2060 

ρηίδεηαη γηα ηε Βηνεζηθή κέζα απφ ηα ζεκέιηα ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο, εζηηάδνληαο γηα 

πξψηε θνξά ζην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ηελ αλάγθε γηα παγθφζκηα δηθαηνζχλε. 

Ο θίλδπλνο έθπησζεο ηεο Βηνεζηθήο σο βηνδίθαην θαη ηειηθά ε εμάιεηςή ηεο σο θάηη άρξεζην γηα 

ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν θαπηηαιηζκφο θαη ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, 

είλαη παξφλ. Ζ αλάδεημε ζεκαληηθψλ αμηψλ φπσο ε αιιειεγγχε, ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε φρη 

κφλν κπνξνχλ λα αλαπιαηζηψζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηα κέρξη ζήκεξα θπξίαξρα ζέκαηα 

ηεο βηνεζηθήο, αιιά - θπξίσο - λα αγθαιηάζνπλ θη άιια ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ κέρξη ζήκεξα 

ήηαλ ζην πεξηζψξην. Πξψηνο ζπλνκηιεηήο ηεο Βηνεζηθήο ψζηε λα αλαινγηζηεί πνηα είλαη απηά, λα 

ηα θαηαλνήζεη ζε βάζνο θαη λα ηα πξνζεγγίζεη κε ζηφρν ηελ επίιπζή ηνπο, είλαη επηζηήκε ηεο 

Κνηλσληνινγίαο.  

 

2.γ. Η Κνηλωληνινγία ωο ζπλνκηιεηήο ηεο Βηνεζηθήο 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο θηψρεηαο ζηνλ 21ν αηψλα δελ έρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν. Απηή ε θηψρεηα 

δελ είλαη ζπλέπεηα ηεο ζπαληφηεηαο ησλ πφξσλ, αιιά ην απνηέιεζκα ελφο ζπζηήκαηνο 

πιενλάδνπζαο πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλεξγία θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

θφζηνπο. Ο Υηιηαλφο εξεπλεηήο Jaime Estay επηζεκαίλεη: 

“Η επηζηεκνληθνηερληθή πξόνδνο θαη αιεζηλέο επαλαζηάζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεδία όπσο ε κηθξνειεθηξνληθή, ε απηνκαηνπνίεζε, νη 

λέεο ύιεο,ε βηνηερλνινγία, νη ηειεπηθνηλσλίαο θαη ε πιεξνθνξηθή, αληί λα 

νδεγήζνπλ ζε κεγαιύηεξε πξνζνρή όζνλ αθνξά ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο θαη 

ηε γεληθεπκέλε αύμεζε ηεο επεκεξίαο όπσο ζα αλακέλνληαλ από απηέο, 

ζπλνδεύνληαη από ηνλ ηνληζκό ησλ βαζκώλ ζπγθέληξσζεο ηνπ πινύηνπ θαη 

ηνπ εηζνδήκαηνο θαη από αύμεζε ησλ ελδνεζληθώλ θαη δηεζληθώλ 

αληζνηήησλ” (παξαηίζεηαη: Harnecker, 2007:217). 

Ζ εζηίαζε ηεο Βηνεζηθήο ζε δεηήκαηα πνπ ιχλνληαη νξζνινγηθά, σο εζηθά δηιήκκαηα, κε ηε 

βνήζεηα ηεο απηνλνκίαο φρη κφλν μερλά εθαηνκκχξηα θησρψλ, αιιά ακθηζβεηεί ην ξφιν ηεο ζε 

δεηήκαηα Βίνπ. Καζίζηαηαη έηζη ην επηζηεκνληθφ πεδίν αλίθαλν λα αληηκεησπίζεη ηελ θξηηηθή πνπ 

θάλεη ιφγν γηα ειηηηζκφ θαη ηειηθά εμαθάληζε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην Βηνδίθαην.  



Ζ βηνεζηθή απνθφπηεηαη απφ θνηλσληνινγηθέο πξνεθηάζεηο αθφκα θαη ζηα ζέκαηα πνπ ζπλεζίδεη λα 

πξνζεγγίδεη. Ζ αλάγθε ηεο θνηλσληνινγηθήο εηζφδνπ ζε ζέκαηα βηνεζηθήο, θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ 

ηα επξήκαηα ησλ Swazey θαη Fox, νη νπνίνη επηθξίλνπλ ηελ ππεξβνιηθή αμία ζηηο έλλνηεο ηνπ 

αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ ηνπ νξζνινγηθνχ ππνινγηζκνχ, θαη ηεο θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Δζηηάδνπλ 

ζηε απψιεηα ζέαζεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο αλήθεη ην 

πξφζσπν, θαη ησλ αξρψλ ηεο επζχλεο, ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο ακνηβαίαο ππνρξέσζεο (παξαηίζεηαη 

Borry et. al 2005:53). Κξίλνπκε πσο ε ελζσκάησζε ηνπ πξνζψπνπ - σο εηαίξν αιιειεγγχεο 

κέηνρνπ ζην θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ πιαίζην - αλ θαη γηα πνιινχο θηινζφθνπο εινρεχεη ηνλ θίλδπλν 

ηνπ εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ θαη ηεο πεξηπησζηνινγίαο, δχλαηαη λα γεηψζεη ηελ αησξνχκελε βηνεζηθή 

ησλ αθαδεκατθψλ αηζέξσλ.  

Δπεξεαζκέλνο ν Turner απφ ηηο ζπλζήθεο δσήο πνπ παξαηήξεζε, βίσζε θαη κειέηεζε ζηα 

θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα, σο θάηνηθνο κίαο εθ ησλ θησρφηεξσλ θαη πην ππνβηβαζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ 

LA, δηακνξθψλεη ην θχξην εξψηεκα πνπ πξνζεγγίδεη απφ ην 1997: Γηαηί νη βηνεζηθνιφγνη δίλνπλ 

ζρεηηθά κηθξή ζεκαζία ζηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηελ αζηηθή θηψρεηα ηελ έιιεηςε ζηέγεο, ηε βία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ππξνβφια φπια, θαη ηε δηάιπζε ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ ζε ζρέζε κε 

δεηήκαηα πγείαο θαη εζηθέο εκπεηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά, ζε αληίζεζε κε άιινπο θιάδνπο 

φπσο νη αλζξσπνιφγνη, νη θνηλσληνιφγνη νη πνιηηηζκηθνί γεσγξάθνη νη νπνίνη ηα πξνζεγγίδνπλ εδψ 

θαη αξθεηφ θαηξφ;  

Σν θπζηθφ φξην κεηαμχ βηνεζηθήο θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηε κεηαεζηθή 

δηάθξηζε απηνχ πνπ “είλαη” θαη απηνχ πνπ “ζα έπξεπε” λα είλαη, επηζεκαίλεη ν Borry (2005:54). Ζ 

δχλακε ηεο παληαρνχ παξνχζαο θπζηνθξαηηθήο πιάλεο, θηλδπλνινγεί θαηαθέξλνληαο ίζσο, γηα 

θάπνηνπο, λα κεηψζεη ηειηθά ηε ζεκαζία ζχλδεζεο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο κε ηε ζεσξία ηεο 

βηνεζηθήο. Ζ αιιειεπίδξαζε φκσο θαη ε αληαιιαγή κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

βηνεζηθήο είλαη δπλαηή, επηζεκαίλεη ν Zussman, ηνλίδνληαο ηε ζεηηθή αμία ηεο ελζσκάησζεο 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ (παξαηίζεηαη Borry et. al. 2005:70). Γηα λα 

επηηεπρζεί φκσο απηή ε αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ δπλάκεσλ πξνο φθεινο ηεο βηνεζηθήο, θξίλνπκε 

πσο είλαη απαξαίηεην λα βγνπλ ζηελ “αθαδεκατθή επηθάλεηα”, νη δπλαηφηεηεο ηεο θνηλσληνινγίαο 

γηα επηθνηλσλία. Να θάλνπλ ηε γελλαία έμνδν, λα βγνπλ απφ ην πεξηζψξην, ζην νπνίν ηνπο βιέπεη ν 

De Vries (2006: 676), ην νπνίν δίλεη ηελ αζθάιεηα γηα θξηηηθή θαη απφδνζε επζπλψλ, αιιά ηειηθά 

απνηξέπεη ηνπο βηνεζηθνιφγνπο λα ηνπο απνδερζνχλ σο ηθαλφ θαη ζπλεξγάζηκν ζπλνκηιεηή.  

Πεξηγξάθνληαο ν Turner (2005) ηηο ζπλζήθεο ζε λνζνθνκεία πνπ εμππεξεηνχλ γεηηνληέο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, θαηαιήγεη πσο ε θηψρεηα, ε θαθή πγεία, ε αλεξγία, ν θίλδπλνο βίαο ιφγσ ζπρλήο 

επαθήο κε εγθιεκαηηθέο νκάδεο, ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε 

ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη βαζηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο δελ απνηεινχλ πξνζσξηλά 

πξνβιήκαηα γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Ακεξηθήο, αιιά απνηεινχλ θπξίαξρα 



ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηνπο. ην ζεκείν απηφ 

δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία ηνπ ζπγγξαθέα λα θάλεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ δεκφζηαο πγείαο θαη 

βηνεζηθήο. Αλ θαη δελ είλαη ην βαζηθφ ζέκα πνπ επηδηψθεη λα αλαιχζεη, ζεσξνχκε πσο ε έιιεηςε 

βηβιηνγξαθίαο γηα απηφ κεηψλεη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ θαη θαλεξψλεη έλα άικα ζηελ 

αλάιπζε ηνπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε πεξηνρέο ρακεινχ θνηλσληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ δελ θαη νη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπο ζηελ πγεία θαη ζην ζχζηεκα πνπ ηελ 

πξαγκαηψλεη, ρξεηάδνληαη κία εξκελεπηηθή γέθπξα γηα λα θηάζνπλ ζηελ είζνδν ηεο βηνεζηθήο. 

Κξίλνπκε πσο κία νινθιεξσκέλε απάληεζε ζε απηφ δίλεηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Kottow.  

Ο Turner (2005) αλαινγίδεηαη ζρεηηθά κε ην Πνηα είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα εθείλα ηα πξνβιήκαηα 

δεκόζηαο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. Ο ίδηνο αλαθέξεηαη ζηνπο πξνθιεηηθνχο αζζελείο θαη 

ηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο, ηνπο θξνπξνχο νη νπνίνη πεξηπνινχλ ζε δηαδξφκνπο λνζνθνκείσλ θαη 

αληρλεπηέο κεηάιισλ ζηελ είζνδν απηψλ. Γσκάηηα εληαηηθήο ζπλερψο ππεξπιήξε. Ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα κε θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο. Φπρηαηξηθνί αζζελείο πνπ δνχζαλ άζηεγνη θαη 

έθηαλαλ αξγά ζηα επείγνληα κε πνιιαπιέο ρξφληεο αζζέλεηεο πνπ απεηινχζαλ ηε δσή ηνπο άκεζα. 

Άηνκα ρσξίο αζθάιεηα. Έιιεηςε επηινγψλ. Δγθπκνλνχζεο γπλαίθεο εμαξηεκέλεο απφ θξαθ. 

Σξαπκαηηζκνί απφ ππξνβφια φπια θαη καραίξηα. πγθινληζκέλνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί λα θάλνπλ 

ηνπο ηαρπδαθηπινπξγνχο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αλεμέιεγθην θφξην εξγαζίαο.  

Παξαηεξψληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζε κηα απφ ηηο θησρφηεξεο θνηλφηεηεο ησλ ΖΠΑ, δηαπηζηψλεη 

πσο ε βηβιηνγξαθία ηεο βηνεζηθήο θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη απφ θφβνπο θαη αλεζπρίεο ηεο κεζαίαο 

ηάμεο. Γξάθνληαο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν - δψληαο ηψξα πηα ζην Πξίλζηνλ, ηελ πινπζηφηεξε 

πνιηηεία ησλ ΖΠΑ σο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο - ελψ αλαγλσξίδεη σο θνηλέο πνιιέο απφ ηηο 

αλεζπρίεο ησλ εχπνξσλ θνηηεηψλ/ηξησλ ηνπ, ηνλίδεη πσο πνιιέο θνξέο φηαλ εμεηάδνπκε επηινγέο 

θαη επθαηξίεο ηεο κεζαίαο ηάμεο εχθνια μερλάκε φηη άηνκα ζε άιια κέξε δνπλ ζε πνιχ 

δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο θφζκνπο. Δπηζεκαίλεη πσο ε βηβιηνγξαθία ηεο βηνεζηθήο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δίλεη ηεξάζηηα έκθαζε ζε ζέκαηα εζηθήο ηνπ ηέινπο δσήο, κεηακφζρεπζεο νξγάλσλ θαη ζε 

ζέκαηα ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, πξνζθνιιεκέλε ζε έλα παξάμελν ηζίξθν 

δξακαηηθψλ ζεκάησλ αηρκήο, παξακειψληαο ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πιαίζηα κέζα 

ζηα νπνία μεηπιίγνληαη απηά ηα ζέκαηα.  

Ζ κεηαηφπηζε ησλ ζεκάησλ ηεο βηνεζηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ εζηθή ηνπ ηέινπο δσήο ζε 

εζηθά λνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα γελεηηθήο θαη βηνηερλνινγίαο νθείιεηαη ζε ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ΖΠΑ, Καλαδά θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απηέο πξνζθέξνπλ 

ηζρπξά επαγγεικαηηθά θίλεηξα γηα εξεπλεηηθά έξγα, θαη ζπρλά δχλαηαη απηφ λα νδεγήζεη ζε 

παξακέιεζε άιισλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ νθείινπλ λα απαζρνινχλ ηε βηνεζηθή. Αλ θαη 

αλαγλσξίδεη ηηο κεγάιεο αιιαγέο ζηηο βηνεπηζηήκεο θαη ηελ αμία πξνζεθηηθήο αλάιπζεο πξηλ 

πξνθχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο, ζα έζηεθε πην επλντθά πξνο ηε κειέηε απηψλ ησλ λέσλ 



ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ λα θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

«θαιύηεξνπο από ην θαλνληθό», αλ γλψξηδε πσο ε νκάδα απηψλ πνπ επηιέγνπλ ηε ζεκαηνινγία, 

επηιέγεη θαη ην θάλεη ηειηθά, λα αζρνιεζεί κε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 42 εθαηνκκχξηα 

Ακεξηθαλνί πνπ δελ έρνπλ αζθάιηζε ζήκεξα. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηέηνηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, 

παξακεινχληαη κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ 

αζζέλεηα .Ζ βηνεζηθή σο επηζηεκνληθφο θιάδνο ζα παξακείλεη ζεκαληηθή θαη ζα αληεπεμέιζεη ζηηο 

επηθξίζεηο αλζξσπνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ, επηζηεκψλ δεκφζηαο πγείαο, θνηλσληθψλ αθηηβηζηψλ, νη 

νπνίνη δηαπηζηψλνπλ ηελ εκκνλή ηεο γηα ηηο αλεζπρίεο ηεο κεζαίαο ηάμεο, εχπνξσλ θαη ζπρλά 

λαξθηζζηζηηθψλ αηφκσλ, αλ δψζεη πξνζνρή ζε επξχηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα, καο παξνηξχλεη ν 

Turner (2005). 

 

2.δ. Βηνεζηθή Φαληαζία 

 

Ζ αλάδεημε ηεο αιιειεγγχεο θαηά ηνλ Turner (2005) δελ πηνζεηεί ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε εζηθή δελ 

είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ “εζηθή ζην πξνζθέθαιν ηνπ αζζελνχο” (ethics at the bedside), ή εζηθή 

ζε θιηληθέο ζπλζήθεο, κηαο θαη αλαγλσξίδεη πιένλ ζε ζχγρξνλνπο βηνεζηθνιφγνπο ηε κειέηε 

βαζηθψλ ζεκάησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ εζηθή αλάιπζε ζηε 

βηνεζηθή γηα ηνλ ζπγγξαθέα εληάζζεηαη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, αιιά ζπρλά απηφ ην πιαίζην 

θαηέρεηαη απφ εχπνξνπο θαη πξνλνκηνχρνπο. Αλ φκσο νη βηνεζηθνιφγνη δελ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ απαληήζεηο πεηζηηθέο θαη πξνζεθηηθέο, ζε ζέκαηα εμνπζίαο, λνκηκφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο αλαθνξηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο. Ίζσο αλαθαιχςνπκε πσο ε επεθηαηηθή πεξίνδνο 

ηεο βηνεζηθήο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ επνρή ηεο ιηηφηεηαο θαη ηεο παξαθκήο (Turner, 2008: 

779).  

Πξνβάιινληαο ελ ηέιεη ην παξάδεηγκα επηζηεκψλ δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο ηαηξηθήο - νη 

νπνίνη εμάζθεζαλ απηφ πνπ ν Mills νλνκάδεη θνηλσληνινγηθή θαληαζία ζην δήηεκα ηεο βίαο ησλ 

φπισλ - εμεηάδνληαο θνηλσληθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, αλαδεηθλχεη γηα κηα αθφκε θνξά 

ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ησλ ζεκάησλ πνπ πξνζεγγίδεη ε βηνεζηθή. Ο θίλδπλνο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

πεδίνπ αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ηεο βηνεζηθήο θαη ε παξάιεηςε ζεκαληηθψλ εζηθψλ λνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζεκάησλ πνπ ρξήδνπλ θξίζηκνπ πξνβιεκαηηζκνχ, είλαη γηα ηνλ ζπγγξαθέα παξφλ. Δάλ 

απηή ε παξαίηεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ηεξάζηηαο πνιππινθφηεηαο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζεκάησλ θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ βηνεζηθνιφγσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηφζν 

πνιπδηάζηαησλ ζεκάησλ, είλαη απνιχησο θαηαλνεηή. Δίλαη φκσο απηφο ν ιφγνο; Αλ απηά ηα 

πξνβιήκαηα εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνληαη ζα λα αθνξνχλ κφλν νηθνλνκνιφγνπο, 

ιεηηνπξγνχο δεκφζηαο πγείαο, θνηλσληνιφγνπο θαη ηειηθά δελ έρνπλ θακία πξαθηηθή ζεκαζία γηα 

ηελ επηζηήκε ηεο βηνεζηθήο, ηφηε ε ππφζρεζε ηεο βηνεζηθήο έρεη κεγεζπλζεί γηα ηνλ Turner, θαη 



εκείο ζα απνηχρνπκε λα παιέςνπκε κε ηα πην ζεκαληηθά εζηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη .  

Ο Σurner (2008) πξνζεγγίδνληαο ηε ζεκαηνινγία ηεο Βηνεζηθήο κέζα απφ κία δνκηθή εξκελεία ησλ 

αληζνηήησλ ζηελ πγεία, καο πξνηξέπεη ηειηθά λα δηεπξχλνπκε ηνπο πλεπκαηηθνχο καο νξίδνληεο 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αγγίδνπκε, κε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, ε νπνία επηθαιείηαη φρη κφλν ηελ 

έιινγε θχζε καο αιιά θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ αλαγλψζηε/ζηξηά ηνπ απφ εηθφλεο 

ξεαιηζηηθέο θαη ηειηθά ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε σο θνηλσληθνί επηζηήκνλεο λα παξαηεξήζνπκε, 

αιιά θαη λα θαληαζηνχκε κε θνηλσληθνχο φξνπο ηη άιιν εθηφο απφ ηα παγησκέλα κπνξεί λα καο 

απαζρνιήζεη. Ζ γιψζζα ηνπ αηνκηθηζκνχ πξέπεη λα εμηζνξξνπείηαη απφ κεγαιχηεξε αλεζπρία γηα 

ην θνηλφ θαιφ.  

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Ακεξηθαλνχο θνηλσληνιφγνπο ηνπ 20νπ αηψλα, ηνλ C. Wright 

Mills ζα καο βνεζήζεη λα μεπεξάζνπκε έμππλα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

χκθσλα κε ηνλ Mills (1985) απηφ πνπ ν κέζνο άλζξσπνο ζπλεηδεηνπνηεί άκεζα, θη απηφ πνπ 

πξνζπαζεί λα θάλεη δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηελ ζθαίξα ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. Ζ δξάζε ηνπ 

θαη νη δπλάκεηο ηνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο ζθελέο «πξψηνπ πιάλνπ» (γεηηνληά, νηθνγέλεηα, δνπιεία). Οη 

ζθελέο πξψηνπ πιάλνπ - γηα ηνλ βηνεζηθνιφγν κηαο αλεπηπγκέλεο ππεξθίαια δχζεο ν νπνίνο, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, δεη, ζθέπηεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε φξνπο κεζαίαο ηάμεο - πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ην ηεξφ κάληξα, φπσο πνιχ εχζηνρα αλαθέξεη θαη ν Turner, ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο. 

Ξερλψληαο πνιιέο θνξέο λα παξαηεξήζεη κε πξνζνρή θαη αιιειεγγχε ηε γεηηνληά, ηελ θνηλφηεηα 

ηελ πφιε ηνπ, έλαλ θφζκν έμσ απφ απηφλ θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. Δμαζθψληαο ηελ θνηλσληνινγηθή 

θαληαζία, απνθηά θαλείο ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιιάβεη ην λφεκα πνπ έρεη ε κεγάιε ηζηνξηθή πνξεία 

γηα ηελ εζσηεξηθή δσή θαη γηα ηε ζηαδηνδξνκία ησλ αλζξψπσλ, ππνζηεξίδεη ν Mills. Ζ πνιηηηθή 

απνζηνιή ηνπ θνηλσληνιφγνπ θαζψο θαη θάζε νπκαληζηή αλζξσπηζηή -πηζαλφλ θαη θάζε 

βηνεζηθνιφγνπ πξνζζέησ - είλαη λα πξνζπαζεί αθαηάπαπζηα λα κεηαθξάδεη ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα αλαθαιχπηεη ην αλζξψπηλν λφεκα απηψλ, γηα ην 

θάζε άηνκν μερσξηζηά. (Mills 1985) 

λησο νη λέεο ηερλνινγίεο ησλ βηνεπηζηεκψλ, νη δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα επηηεχγκαηα 

ηεο γελεηηθήο θαη ηα εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο θαη εηδηθά ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο, νθείινπκε λα πξνζπαζήζνπκε λα ηα απαληήζνπκε. Φηάλεη φκσο απηφ, θαη πφζνπο 

αθνξά; Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ ζα πξνζεγγίδνπκε, κέζα 

θαη ζε έλα αθαδεκατθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ βηνεζηθήο καο αθνξά άκεζα, θαη δηακνξθψλεη 

ζηαδηαθά θπξίαξρεο θαη θπξηαξρηθέο ηάζεηο. Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θησρνπνίεζε νιφθιεξσλ ρσξψλ θαη ε ζπλέπεηα απηνχ ζηελ πγεία πνηνο απφ εκάο ζα ηα αλαδείμεη; 

Ζ αλεξγία, ε θηψρεηα, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζηελ πγεία, νη άζηεγνη, ε θαηάξξεπζε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο είλαη πξνβιήκαηα πνπ καο πιεζηάδνπλ είηε άκεζα είηε ηνπο πεξηζζφηεξνπο έκκεζα, φρη 



κφλν σο παξαηεξεηέο αιιά θαη σο εξεπλεηέο. Γελ αθνξνχλ μερσξηζηά άηνκα ή ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ζηα πιαίζηα κηαο πξνζσπηθήο ιάζνο επηινγήο, αιιά απνηεινχλ πιένλ θνηλσληθφ πξφβιεκα. Ζ 

εμάζθεζε ηεο θνηλσληνινγηθήο καο θαληαζίαο κε φξνπο βηνεζηθήο, ελδπλακψλνληαο θαη 

πινπηίδνληαο ην βηνεζηθφ καο θαληαζηαθφ, ίζσο βνεζήζεη ζηελ νπζηαζηηθή ηνπο αλάδεημε κε ηε 

δχλακε πνπ πξνζθέξεη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε.  

Ο Turner απνδεηά λα δεκηνπξγεζεί κηα πην πξνζεθηηθή θνηλσληθή εζηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αηνκηθίζηηθε εζηθή, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κία ηαμηθή πξνθαηάιεςε θαη ηπθιψλεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο απέλαληη ζε βαζηέο θνηλσληθέο αληζφηεηεο (1997:47). Ζ θνηλσληθή εζηθή δχλαηαη λα 

απνθηήζεη λφεκα θαη “ζψκα”, αλ ελζσκαησζεί ην πξφζσπν ζηνλ ρσξνρξφλν. Ο Fletcher 

επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο εδξαίσζεο ηεο εζηθήο. Τπνζηεξίδεη πσο δελ 

ππάξρνπλ ζηαζεξέο αξρέο θαη θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα θξίλεη αηνκηθέο ελέξγεηεο, 

αιιά αληίζεηα ππάξρνπλ άηνκα πνπ ελεξγνχλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζε ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην. Γηα λα θξίλνπκε κία πξάμε πξέπεη λα θξίλνπκε ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία απηή 

ζπλέβε (παξαηίζεηαη Pascal et. al. 2005:66). 

Ζ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο - θπξίσο κε ηηο δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζθέξεη ε εκπεηξηθή έξεπλα - 

θξίλνπκε πσο είλαη ην θιεηδί ζηελ αλάδεημε ηεο πξναλαθεξζείζαο αλάγθεο. Οη θνηλσληνιφγνη έρνπλ 

εξγαιεία λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθείλεο νη αλεζπρίεο δχλαηαη λα δνκήζνπλ 

βηνεζηθά εξσηήκαηα απφ ηελ ηζηνξία, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Οη δπζρέξεηεο 

ζηελ απνδνρή απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ Λφγνπ ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο ζα είλαη 

ππαξθηέο. “Γηαθνξεηηθνί θιάδνη, έρνπλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο λα θαληάδνληαη ηνλ θόζκν. Απηέο νη 

δηαθνξεηηθέο θαληαζίεο δεκηνπξγνύλ ην πξόβιεκα ηνπ Πύξγνπ ηεο Βαβέι ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλόηεηα” εχζηνρα αλαθέξνπλ ν DeVries θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2006:676). Ζ θνηλσληνινγηθή 

θαληαζία κπνξεί θαη πξέπεη λα πξνζθέξεη έλα πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

εζηθψλ δηιεκκάησλ, ζε έλαλ θφζκν γηα φινπο. Ο Jonsen δηεξσηνχκελνο γηαηί ε βηνεζηθή έγηλε ηφζν 

βαξεηή, θαηαιήγεη λα ηνλίζεη, πσο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζχγρξνλνη ήξσεο θαη αηξφκεηνη 

λαπηηθνί ζε ζπειιψδεηο πλεπκαηηθέο ζάιαζζεο: 

Μπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε  ζε θιάδνπο, έμσ από ηελ εζηθή γεηηνληά, γηα 

ζπλδέζκνπο κεηαμύ εζηθώλ ζπιινγηζκώλ θαη εκπεηξηθώλ ηζρπξηζκώλ θαη λα 

βξνύκε ζηελ ακεξηθαληθή εζηθή ηελ επίκνλε πξνζήισζε ζηηο αμίεο , ηηο 

επηηπρίεο θαη απνηπρίεο ηεο ηζηνξηθήο καο εκπεηξίαο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

απνθαιύςνπλ πσο θαη γηαηί πξνζεγγίδνπκε εζηθά δεηήκαηα κε ηξόπνπο πνπ 

κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαβάιινπλ άιινπο ρξόλνπο θαη ηόπνπο 

(Jonsen, 2000:698). 

Σν εμσζηξεθέο ηαμίδη ηεο βηνεζηθήο, κε ηελ αιιειεγγχε γηα ππμίδα ζηνλ θφζκν ηεο εζηθήο ηνπ 

βίνπ, κπνξεί λα είλαη ελδηαθέξνλ θαη νπζηαζηηθφ αλ έρεη θιείζεη εηζηηήξηα θαη ζηνπο 



θνηλσληνιφγνπο, ππνζηεξίδνπκε ζζελαξά. Αλ παξακείλεη θαζεισκέλε ζην ζηάδην ηνπ ζηνραζκνχ 

θαη κφλν, ε θξηηηθή ηνπ Turner κε ηε κνξθή ξεηνξηθνχ εξσηήκαηνο ζα ηελ θαηαδηψθεη. Μπνξεί λα 

ππάξμεη σο θάηη άιιν, πέξαλ κηαο ραιαξήο ζπλάζξνηζεο ζπγθξνπζηαθψλ ζεσξεηηθψλ ιφγσλ 

αλαθνξηθά κε θαλφλεο, αξρέο, πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο (Turner, 2008:779). Οη βηνεζηθνιφγνη ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο δίλνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζηηο αλεζπρίεο ησλ Turner, Macklin θαη  Hedgesoe, 

κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο αιιειεγγχεο σο θπξίαξρεο αμίαο βάζεη ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ ηνπο 

απαζρνιεί, πξνβιήκαηα πνπ πιένλ είλαη παξφληα θαη ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 



Τξίην Κεθάιαην 

Έλα Βιέκκα ζηε Βηνεζηθή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

Τόπνο αλάδεημεο ηεο Αιιειεγγύεο 

 

ε αληίζεζε κε ηε Βηνεζηθή ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο, ε νπνία ζεκειηψλεηαη θπξίσο ζηε βάζε 

ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο, ζηα πιαίζηα ελφο αθαδεκατζκνχ, νη Βηνεζηθνιφγνη ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο αληηκεησπίδνπλ ηε Βηνεζηθή ζαλ πνιηηηθφ θίλεκα, ή θίλεκα θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο 

(Guillén, 2010). Μειεηνχλ ηνλ αλζξψπηλν Βίν θαη ην θνηλνηηθφ ήζνο, εζηηάδνληαο ζε δεηήκαηα 

φπσο δηθαηνζχλε, αλαδηαλνκή πφξσλ, ηζφηεηα, θαη θαζνιηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κέζα απφ 

εζηθνχο φξνπο, μεθεχγνληαο απφ ηηο θπξίαξρεο ζέζεηο ηεο Βηνεζηθήο. ζν θεληξηθφ ξφιν παίδεη ε 

απηνλνκία γηα ηε Βφξεηα Ακεξηθή ηφζε ζεκαζία έρεη γηα ηνπο Λαηηλνακεξηθάλνπο ε αιιειεγγχε 

θαη ε δηθαηνζχλε, σο θαηεπζπληήξηεο αξρέο. Βηνεζηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο Hard Bioethics, Critical 

Bioethics, Radical Bioethics, Global Bioethics έρνπλ γελλεζεί ή ππνζηεξηρζεί ζζελαξά ζην Νφην 

(Mainetti, 2010). Πξνηείλνπλ έλα λέν κνληέιν ζθέςεο, κηα ελαιιαθηηθή εζηθή, ξίρλνληαο θσο ζε 

δεηήκαηα πνπ ε Δζπεξία έρεη θαηαρσληάζεη, είηε ιφγσ ελνρψλ, είηε γηαηί απιά μερλά ή θξχβεη ηνπο 

δηθνχο ηεο θησρνχο θαη επάισηνπο πιεζπζκνχο, πξνζηαηεχνληαο ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλσηέξσλ 

κεζαίσλ ηάμεσλ.  

Οη νξγαλψζεηο αιιειεγγχεο, γηα κηα ζεηξά ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθή, είλαη κηα απφ ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο κνξθέο θαζεκεξηλήο νξγάλσζεο θαη εκπεηξία δσήο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ   

πιεζπζκνχ, πνπ πξνζπαζεί λα αληηζηαζεί ζηνλ θαπηηαιηζκφ. Οη νξγαλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

βάζε ηεο  ακνηβαηφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο πεξηγξάθνληαη σο «λεζηά ζ’έλα 

πέιαγνο πνπ  θπξηαξρείηαη απφ ην θεθάιαην»( Zibechi, 2010) Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ  θηλεκάησλ ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο, είλαη φηη αλαπηχζζνληαη ζε δηθνχο ηνπο  ρψξνπο θαη φρη ζε ρψξνπο πνπ έρεη 

δηακνξθψζεη ην ζχζηεκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαζψο ζεσξνχλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

απεγθισβίδνληαη απφ ηηο ξνέο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ  θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο.  Δπηπιένλ 

ζεσξνχλ φηη κ’απηφ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλνπλ φξνπο απνδνρήο ηεο εηεξνγέλεηαο, πνπ θαπηηαιηζκφο 

κε ηελ παγθφζκηα επηθξάηεζή ηνπ είρε  ζπλζιίςεη.(Zibechi, 2010). Οδεγνχληαη ζηελ επίιπζε 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ επηβίσζεο κέζα απφ έλα πξφηαγκα απηνθαζνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ θαη 

αμηαθψλ φξσλ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Zibechi 

Σα θηλήκαηα ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο απνηεινύζαλ αλέθαζελ ζεκεία 

αλαθνξάο γηα ηνλ ππόινηπν  θόζκν θαζώο ζπληζηνύλ ειπηδνθόξα εξγαζηήξηα 

ζπιινγηθήο δξάζεο, αληηζηάζεσλ, εγρεηξεκάησλ  απηννξγάλσζε θαη 

ζεσξεηηθώλ αλαδεηήζεσλ. Μέζα από δηαδηθαζίεο θαη κνξθέο νξγάλσζεο  

κεξηκλνύλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο: από ηε ζηέγαζε, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ ηαηξηθή  πεξίζαιςε, ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε πξντόλησλ 



σο ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο εθθξάζεηο (Zibechi,2010).  

 

3.α. Ιζηνξηθέο αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηε Βηνεζηθή ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. 

 

Ζ αζζέλεηα γηα ζηε Νφηηα Ακεξηθή δελ έρεη ηηο ίδηεο ζεκεηνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο αλαθνξέο φπσο 

ζηνλ Γπηηθφ Πνιηηηζκφ. Ζ δηαιεθηηθή δψξνπ – ρξένπο ηεο λφζνπ ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, ζηα φξηα κηαο ζενινγίαο - ζενγνλίαο, απνηειεί θνκκάηη κηαο πξν-εζλνθεληξηθήο 

θνπιηνχξαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ιαψλ απηψλ, ηα πξνηάγκαηα ηνπο, ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπο, θαη ηειηθά ην πσο αληηκεησπίδνπλ ζηε δσή ηνπο ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ πφλν. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ζπλδπάζηεθε θαη κε ηηο ζρεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ Ηζπαλψλ 

απνηθηνθξαηψλ, κε ηνλ εξρνκφ ηνπο ην 1492 (Guillén, 2010). Οη Ηζπαλνί αηζζαλφκελνη εμαξηεκέλνη 

απφ ηε Θεία Πξφλνηα ηνπνζεηνχζαλ ηελ αζζέλεηα ζε απηφ ην πιαίζην, ζηηο απνθάζεηο ηνπ Θενχ.  

Απνηθψληαο νη Ηζπαλνί ζε έλαλ ηφπν παξζέλν, φπνπ αξρηθά απέθηεζε κπζνινγηθά ζηνηρεία 

παξαδείζνπ θαη κε αλαπαξάζηαζε ηνπ απηφρζνλα θάηνηθνπ σο «επγελή άγξην», έδσζαλ λφεκα ζε 

απηφ πνπ απνθάιεζαλ αξγφηεξα νη θηιφζνθνη ηεο Γχζεο «θαηάζηαζε ηεο θχζεο» ζε αληίζεζε κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, θηάλνληαο ηειηθά κέζα απφ ηε δηάθξηζε απηή ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ (Douchet, παξαηίζεηαη Guillén, 2010). 

Αληηιακβαλφκελνη ηνλ πινχην ησλ πφξσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ θαηέιαβαλ νη Ηζπαλνί, πέξαζαλ ζην 

ζηάδην ηεο άκεηξεο εθκεηάιιεπζεο ησλ απνηθηψλ ηνπο. Ζ εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη ε ειεπζεξία, ή 

ηα ςήγκαηα απηψλ ζηνλ αξρηθφ ζηάδην, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζην δεζπνηηζκφ θαη ηελ ηπξαλλία. Ζ 

εζηθή ηνπ δψξνπ παξαγλσξίζηεθε απφ ηνπο Ηζπαλνχο θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ βίαηε 

πθαξπαγή ησλ θεθηεκέλσλ απφ πάληα πφξσλ ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ.  

εκαληηθφ ζεκείν γηα ηε γέλλεζε ηεο Βηνεζηθήο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, απεηέιεζε ν μεξηδσκφο 

ησλ αλζξψπσλ απφ ηε γε ηνπο, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζή ησλ πφξσλ ηεο απφ ηνπ απνίθνπο. Απηφ 

ζηε ζπλέρεηα νδήγεζε ζε άκεηξε έιιεηςε ζεβαζκνχ ηεο θχζεο θαη ηειηθά ηε δεκηνπξγία ςεπδψλ 

αλαγθψλ γηα ηερλεηά αγαζά ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ απφ ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο. Λφγσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο νη άλζξσπνη κεηαλαζηεχνπλ, απνηειψληαο απεηιή γηα ηνπο επφκελνπο πιεζπζκνχο πνπ 

ζα ηνπο δερζνχλ, δηαηεξψληαο ηειηθά κία κφληκε ζχγθξνπζε κεηαμχ νκάδσλ, αηζζήκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη επγνληζκνχ (Eduardo 2010). Οη 

ζπγθξνχζεηο απηέο φρη κφλν δελ επηηξέπνπλ ηελ απνδνρή θνηλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζε δεηήκαηα 

Βίνπ, αιιά νδεγνχλ είηε ζε ππνηαγή θαη ππνηέιεηα είηε ζε δξάζεηο θηλεηηθνχ ραξαθηήξα κε ζηφρν 

ηελ ρεηξαθέηεζε θαη απειεπζέξσζε. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 μεπξφβαιαλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ε Θενινγία ηεο 

Απειεπζέξσζεο θαη νη Υξηζηηαληθέο Κνηλφηεηεο Βάζεο. Πξψηνο ν πεξνπβηαλφο ζενιφγνο Gustavo 

Gutierrez δηαηχπσζε ην πξφηαγκα ηνπ ζενινγηθνχ ζηνραζκνχ ηεο αξηζηεξήο ρξηζηηαληθήο απηήο 



ζθέςεο, φπνπ ε αλαδήηεζε ηνπ Θενχ έξρεηαη γηα φζνπο ηαιαηπσξνχληαη απφ ηα βάζαλα ηεο άδηθεο 

θηψρεηαο, ζπλνδνηπνξψληαο κε ηε ρεηξαθέηεζε θαη ηνλ μεζεθσκφ ελφο ιανχ ψζηε λα αγσληζηεί γηα 

ηε ιεπηεξηά ηνπ (Harnecker, 2007). Αλαθνξηθά κε ην ραξαθηήξα ησλ θηλεκάησλ βάζεο θξίλνπκε 

ζεκαληηθή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δηαπξεπή Βξαδηιηάλνπ ζενιφγνπ Leonardo Boff, ν νπνίνο 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηνπ πξαθηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο έληαμεο ηνπ ρξηζηηαλνχ ζε έλα θίλεκα, 

κηα έλσζε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε ζηφρν φρη ην ζενινγηθφ 

ζηνραζκφ, αιιά ηελ απειεπζέξσζε ησλ θησρψλ (ν.π). Ζ ζχλδεζε ινηπφλ ησλ αξηζηεξψλ 

θηλεκάησλ απειεπζέξσζεο ησλ θαηαπηεζκέλσλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή είλαη άκεζε θαη δπλακηθή κε 

ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, ηδίσο ην πην πξννδεπηηθφ θνκκάηη απηήο. Οη ελνξίεο θαη νη θνηλφηεηεο 

βάζεηο απεηέιεζαλ ηνλ θπξηφηεξν ρψξν ζπγθξφηεζεο θαη ζχλαμεο επαλαζηαηψλ (ν.π). Απφ ηα 

παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε ζεκαζία ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο γηα ηνπο θησρνχο θαη 

θαηαπηεζκέλνπο, σο ζεζκφο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ ηεο αιιειέγγπαο δξάζεο.  

Ζ ηζηνξία ηεο Βηνεζηθήο γξάθηεθε απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο (James 

Drane, Pedro Laín Entralgo, Diego Gráacia, Alfonso Llano, José A. Mainetti, and Fernando Lolas 

θ.α), αξρηθά επεξεαζκέλε απφ ηηο ηέζζεξηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηε Βηνεζηθήο. Απνδερφκελε 

άθξηηα ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, σο θπξίαξρε αμία γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε θαη κεηέπεηηα 

παιεχνληαο λα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ παηεξλαιηζκφ ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, αιιά θαη 

ηνπ ζσηεξηνινγηθνχ ραξαθηήξα πνπ είραλ αξθεηέο απφ ηηο ππνζρέζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηεο εγεηψλ,  

θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε επίδξαζε ζπληεξηηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξρή ηεο Βηνεζηθήο ζην 

Νφην.  Αθφκα δελ έρνπλ εθηηκεζεί φζν ζα πεξίκελε θαλείο, νη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ζε ζρέζε κε 

δεηήκαηα πγείαο θαη Βίνπ ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (Legarda, 2010), 

σζηφζν είλαη θάηη πνπ γηα λα ζπκβεί ρξεηάδεηαη λα δνζεί ρψξνο θαη ιφγνο ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

ληφπηνπο λα αθεγεζνχλ ηελ ηζηνξία ηνπο, ψζηε λα δηαθαλεί ε ζεκαζία ηνπ Λφγνπ ηνπο ζηε 

Βηνεζηθή.  

εκαληηθφ ζέκα ζηε Βηνεζηθή ηνπ Νφηνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ εζηίαζε ηνπ Βνξξά, απνηέιεζαλ ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, κηαο θαη νη θπξίαξρεο Κεληξηθέο ρψξεο επί ρξφληα εθκεηαιιεχνληαη 

αλεμέιεγθηα ηνπο πφξνπο θαη ηε γε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιά θηλήκαηα 

αιιειεγγχεο έρνπλ μεθηλήζεη κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. 

Ζ απεηιή ησλ πινχζησλ ρσξψλ κε ζηφρν λα παξακείλνπλ πινχζηεο ρσξίο πεξηβαιινληηθφ θφζηνο 

γηα ηηο ίδηεο, απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ θεθηεκέλσλ ηνπο κε ηε κνξθή δπλακηθψλ 

ζπιινγηθνηήησλ. Ο Eduardo (2010) επηζεκαίλεη πσο ε αληθαλφηεηα ησλ παγθφζκησλ εγεηψλ λα 

ελαληησζνχλ ζηε δηαθζνξά, ζηηο αδηθίεο, ζηηο παγθφζκηεο κεηαβνιέο απαηηνχλ εμέηαζε λέσλ 

κνξθψλ πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε κεγαιχηεξε δέζκεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζηα 

πιαίζηα αιιειέγγπαο δξάζεο. Αλαδεηθλχεηαη κε απηή ηελ πξφηαζε ε αλάγθε δπλακηθήο 

ρεηξαθέηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ, ζπγθξνπφκελσλ κε ηελ εμνπζία, κε ζηφρν ηελ 



αλάδεημε ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ θαη φρη απηψλ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο.  

Έρνληαο απηφ ην παξειζφλ, νη πεξηνρέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, αλαινγίδνληαη πάληα ζην δηθφ 

ηνπο ζπιινγηθφ ηζηνξηθά αζπλείδεην, ηε ζέζε θαη ηε ζηάζε ησλ Γπηηθψλ ζεσξεηηθψλ αλαθνξηθά 

κε δεηήκαηα εζηθήο θαη ηξφπνπ λα νξίδεηο ην θαιφ θαη ην θαθφ. Γελ απνθεχγνληαη φκσο ηα 

ζεκάδηα ηελ επηξξνήο ηεο Γχζεο θαη ζην πεδίν ηεο Βηνεζηθήο.  

Η αλαγλώξηζε ηεο ύπαξμεο ηεο δπζνίσλεο επηξξνήο από ηελ θνπιηνύξα πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ νη ΗΠΑ θαη κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

επηθνηλσλίαο, είλαη ην ζεκειηαθό ζεκείν αληηκεηώπηζεο ηεο άνπιεο εηζβνιήο. 

Μηα εηζβνιή πην επηθίλδπλε από νπνηαδήπνηε έλνπιε, γηαηί σο δνύξεηνο ίππνο 

εηζδύζεη κέζα ζηηο ρώξεο καο, ρηππά ηηο ξίδεο καο, ηελ εζληθή καο ηαπηόηεηα, 

ηηο αλζξσπηζηηθέο καο αμίεο, ηηο αμίεο αιιειεγγύεο (Harnecker, 2007:226). 

 

3. β. Βηνεζηθόο απνηθηζκόο ζηε Λαηηληθήο Ακεξηθή 

 

Αξθεηνί ζεσξεηηθνί αξλνχληαη ηε δπλαηφηεηα θαζνιηθφηεηαο ησλ εζηθψλ λφκσλ θαη αξρψλ ζηα 

δεηήκαηα βίνπ, επηζεκαίλνληαο ηελ απνπζία θνηλνχ εζηθνχ νξάκαηνο (Madison & Schimdt 2006, 

Bayerts 2006, Engelhardt 2006, Petroni 2006). Ο Engelhardt (2006), ελαληηψλεηαη ζηνπο 

ηζρπξηζκνχο γηα κηα ππεξεζληθή παγθφζκηα εζηθή, φρη επεηδή νη εζηθέο δηαθσλίεο πνπ 

δηαθαίλνληα,η δελ είλαη απιά απνηειέζκαηα κηαο αλεπαξθνχο ζπδήηεζεο ή δηαθνξεηηθψλ 

εξκελεηψλ θαλφλσλ πνπ δίλνληαη, αιιά δηφηη ππάξρνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο εζηθέο βάζεηο ζηνπο 

πνιηηηζκνχο πνπ πξνζπαζεί ε Γπηηθή αλαιπηηθή θηινζνθία νξίδνληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

Οη δηαθσλίεο απηέο αθνξνχλ ηφζν ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ φζν θαη ηα πξαθηηθά εζηθά 

δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηε Βηνεζηθή.  

Οη Engelhardt (2006), Capaldi (2006) θαη Wildes (2006), ππεξβαίλνληαο κηα εχινγε θξηηηθή γηα 

εζηθφ ζρεηηθηζκφ, πξνηείλνπλ λα θαζηεξσζνχλ θάπνηνη βαζηθνί δηαδηθαζηηθνί κεραληζκνί κε ζηφρν 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο ζε άιινπο πνιηηηζκνχο απφ ην Γπηηθφ, γηα δεηήκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνχλ. Ο εζηθφο ζρεηηθηζκφο ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ θαζνιηθνί εζηθνί θαλφλεο γηα 

ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο. Οη παξαπάλσ ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ πσο δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε 

ηα παγθφζκηα πξφηππα εζηθήο, κφλν κέζσ ησλ νξζνινγηθψλ ζεσξεηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ ηειηθά 

ζέινπκε λα επηβάιινπκε ζηνπο άιινπο. Ζ επηβνιή θαλφλσλ θαη φρη ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ φινη νη 

ιανί Λφγν, επίζεκν θαη θπξίαξρν φζν ν Γπηηθφο αθαδεκατθφο Λφγνο, νδεγεί ζηελ ακθηζβήηεζε 

ησλ ππαξρνπζψλ αξρψλ έζησ θαη αληαλαθιαζηηθά.  

Ο Solomon (2006), ζέηεη ην δήηεκα ζηελ αξρή ηνπ, ππνζηεξίδνληαο πσο αλ ζέινπκε λα 

θαηαλνήζνπκε θαη λα εμεηάζνπκε ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο απφ θνηλνχ εζηθψλ αξρψλ θαη 

θαλφλσλ ζε απνκαθξπζκέλεο γηα εκάο θνπιηνχξεο, πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβνπκε αλ κπνξνχκε λα 



πεξηκέλνπκε λα έρνπκε θνηλή εζηθή. Πνιινί ζε απηφ απαληνχλ κε παξαδείγκαηα επηηπρψλ 

εμαγσγψλ αμηψλ θαη ηξφπσλ ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. Δπηηπρψλ φκσο απφ ηελ ζθνπηά ησλ απνίθσλ 

θαη φρη ησλ επάισησλ ζηελ επηβνιή. Ο Solomon απαληά πσο είλαη αδχλαην ηα πξνγξάκκαηα γηα 

παγθφζκηα Βηνεζηθή πνπ πεξηέρνπλ νπζηαζηηθέο αξρέο θαη ζηφρνπο, λα δηαθεξπρηνχλ σο κνληέια 

γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο βαζηάο θαη αζχκβαηεο δηαθσλίαο κεηαμχ 

εζηθψλ αληηιήςεσλ ζην ζχγρξνλν άλζξσπν αλά ηνλ πιαλήηε.  

Οη απνηθίεο γηα λα είλαη επηηπρείο γηα ηνλ απνηθηνθξάηε πξέπεη λα πεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο 

εμνπζίαο ηνπ ηζρπξνχ απέλαληη ζηνλ θαηαπηεζκέλν πιεζπζκφ. Οη αξρέο πνπ επηβάιινληαλ 

σθεινχζαλ ηνλ άπνηθν θαη φρη ηνλ απηφρζνλα, θαη πήγαδαλ απφ ηα βηψκαηα θαη ηηο αμίεο ηνπ 

πξψηνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν νη εζηθνί απνηθηνθξάηεο ηεο Γχζεο, φζν θη αλ πξνζπαζνχλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ νξζνινγηθά, ζεκαληηθέο θαη απηνλφεηεο θαηά ηα άιια αξρέο, δελ ζα θαηαθέξνπλ 

πνηέ λα δνπλ απνηειέζκαηα αλ δε ζπλνκηιήζνπλ κε ηνλ πνιηηηζκφ θάζε ρψξαο επί ίζνηο φξνηο. 

Ζ Βηνεζηθή γηα ηνπο Νφηηνπο Ακεξηθαλνχο κνηάδεη λα είλαη έλα ακεξηθαληθφ παξάγσγν κηαο 

ηππνπνηεκέλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο εζηθήο. Γηαπηζηψλεηαη μεθάζαξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

Λαηηλνακεξηθάλνπο ζεσξεηηθνχο, ε αδπλακία εθαξκνγήο απηψλ θαζεαπηψλ ησλ ακεξηθαληθψλ 

αξρψλ ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο φπσο ε δηθή ηνπο. Οη Pessini θαη Paul επηζεκαίλνπλ: 

Δίλαη αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί κηα ζνθία ηθαλή λα ακθηζβεηήζεη πξνθεηηθά 

ηνλ εζηθό ηκπεξηαιηζκό εθείλσλ πνπ ζεσξνύλ ηελ αιήζεηα ηνπο σο κία θαη 

κνλαδηθή, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ εζηθό θνληακεληαιηζκό εθείλσλ πνπ 

αξλνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ αλνηρηό θαη γλήζην δηάινγν κε ηνπο 

άιινπο ζε έλα πινπξαιηζηηθό θαη θνζκηθό δηάινγν (2010: 374).  

Ζ αλάγθε λα απνθηήζνπλ ιφγν νη ρψξεο ηνπ Νφηνπ ζηνλ επίζεκν δηάινγν ηεο Βηνεζηθήο φρη κφλν 

δε ζα δεκηψζεη ηα ππάξρνληα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Βνξξά, αιιά ζα ηα βνεζήζεη λα δηεπξχλνπλ ηα 

κεηα-βηνεζηθά ηνπο φξηα κε πην αλζξψπηλνπο φξνπο θαη αλαθνξέο.  

Ο Βξαδηιηάλνο Jose Eduardo de Siqueira (2010), ππνζηεξίδεη πσο ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηε 

Βηνεζηθή θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, 

θαζψο επηθεληξψλεηαη ζην άηνκν κφλν θαη δελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο θαη 

δεηήκαηα πεξηβάιινληνο . Γηαηεξεί έλαλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ν νπνίνο έρεη ειάρηζην θνηλσληθφ 

αληίθηππν, γηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο θησρέο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, αιιά θαη ηηο θαηψηεξεο 

ηάζεηο ηνπ Βνξξά. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Γπηηθήο Βηνεζηθήο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα σο εληππσζηαθά αηνκηθηζηηθέο θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο ηέζζεξηο παξαδνζηαθέο αξρέο 

ησλ Tom Beauchamp θαη James Childress. Πξνβιήκαηα πγηεηλήο, αληζνηήησλ ζηελ πγεία, 

πεξηβαιινληηθά πνπ επεξεάδνπλ ηνπο επάισηνπο πιεζπζκνχο, δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνληαη 

νινθιεξσκέλα κφλν βάζεη ησλ αξρψλ απηψλ. Ζ αιιειεγγχε θαη ε ηζφηεηα φρη κφλν είλαη παξνχζα 

ζηηο Βηνεζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Νφηνπ σο αξρή, αιιά θαη σο αλαγθαίν πξφηαγκα.  



Ο αλαζηνραζκφο γηα απηά ηα δεηήκαηα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ζεκαληηθέο αληζφηεηεο, 

αηνκνθεληξηθέο ινγηθέο ππεπζπλνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ γηα ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη θαη πνιηηηθέο 

απνθάζεηο έλαληη ησλ ρακειψλ ζηξσκάησλ θαη ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ. Κάπνην απέλαληη ζε απηέο ηηο 

πξνβιεκαηηθέο πξνηείλνπλ σο ιχζε ηελ ηερλνινγία. Απφ κφλα ηνπο σζηφζν ηα επηηεχγκαηα ηεο 

ηερλνινγίαο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο 

εξγαιείν ελφο αέλανπ ηξνρνχ παξαγσγήο κε απνηέιεζκα ηειηθά ηελ αχμεζε ησλ αληζνηήησλ θαη 

ηελ απνζηαζε κεηαμχ θησρψλ θαη εχπνξσλ πιεζπζκψλ, αιιά θαη σο βνήζεκα ζε πνιηηηθέο ππέξ 

ησλ ρακειψλ ζηξσκάησλ.  

Ζ πξαγκαηηθφηεηα σζηφζν γέξλεη επηθίλδπλα ηε δπγαξηά ζηελ πξψηε πεξίπησζε. Ο Υηιηαλφο 

εξεπλεηήο Jaime Estay  επηζεκαίλεη πσο ε επηζηεκνληθνηερληθή πξφνδνο θαη  αιεζηλέο 

επαλαζηάζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεδία φπσο ε κηθξνειεθηξνληθή, ε απηνκαηνπνίεζε, 

νη λέεο χιεο,ε βηνηερλνινγία, νη ηειεπηθνηλσλίαο θαη ε πιεξνθνξηθή, αληί λα νδεγήζνπλ ζε 

κεγαιχηεξε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηε γεληθεπκέλε αχμεζε ηεο 

επεκεξίαο φπσο ζα αλακέλνληαλ απφ απηέο, ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηνληζκφ ησλ βαζκψλ 

ζπγθέληξσζεο ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο θαη απφ αχμεζε ησλ ελδνεζληθψλ θαη δηεζληθψλ 

αληζνηήησλ (παξαηίζεηαη: Harnecker, 2007:217). 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απνηεινχλ πιενλέθηεκα ησλ Γπηηθψλ έλαληη ησλ θησρψλ ρσξψλ ηνπ 

Νφηνπ. Ο αγψλαο δξφκνπ γηα ηελ θαηάθηεζε φιν θαη πην πςειψλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ 

δείρλεη λα αθνξά ηνπο ιίγνπο θαη πξνλνκηνχρνο. Γηα ηνλ Eduardo (2010), παξέρνπλ νηθνλνκηθφ 

πξνλφκην ζε φζνπο κπνξνχλ λα ηηο ππνζηεξίμνπλ, πξνιακβάλνπλ ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη 

επηδεηλψλνπλ ηνπο παξάγνληεο ππνηαγήο θαη εμάξηεζεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ «θεηηρνπνηεί» 

αλζξψπνπο θαη «ζπζηάδεη» πξάγκαηα, κε αλεζπρεηηθέο εθδειψζεηο απαλζξσπνίεζεο, εδνληζκνχ 

θαη εγσηζκνχ. Ο άλζξσπνο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζπζπεηξψλεηαη ζην λαξθηζζηζηηθφ Δγψ ηνπ, μερλά 

ηε ζέζε ηνπ σο θνηλσληθφ Ολ θαη νδεγείηαη ζε επηινγέο κε κφλν γλψκνλα ην αηνκηθφ φθεινο εδψ 

θαη ηψξα. Ζ θαζήισζε ζηηο ηέζζεξηο θπξίαξρεο αξρέο ηεο Βηνεζηθήο, εληζρχεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

αηνκνθεληξηθέο δπλακηθέο ησλ αληζνηήησλ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ αλαγθψλ ηνπο.  

 

 

3.γ.Σν Κνπβαληθό Μνληέιν Βηνεζηθήο: Η Γηθαηνζύλε θαη ε Αιιειεγγύε ωο βαζηθέο αξρέο 

 

Ζ Κνχβα απνηειεί μερσξηζηφ παξάδεηγκα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή γηαηί ην θνηλσληθφ ζρέδην 

αλαθνξηθά κε ηελ πγεία βαζίζηεθε ζηηο ηδέεο ηνπ Μαξμηζηηθνχ ζνζηαιηζκνχ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

θνπβαλνχ ζεσξεηηθνχ José Martí. Ζ πγεία ζεσξήζεθε δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη ππνρξέσζε ηνπ 



θξάηνπο. Πξνσζήζεθαλ θπξίσο δεηήκαηα πξφζβαζεο ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο, εληζρχνληαο ην εληαίν 

δεκφζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ζην ηέινο ηνπ 1960, κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

κέζσ θνηλσληθψλ δεκνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ, ψζηε λα μεπεξαζηεί ην δήηεκα ησλ αληζνηήησλ. 

Παξαθξάδνληαο ν Sariego (2010) ηνλ Rawls ππνζηεξίδεη φηη απηφ πνπ έγηλε ζηελ Κνχβα ήηαλ κηα 

άληζε κεηαρείξηζε άληζσλ αηφκσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη 

δελ απαζρφιεζαλ ηνπο Kνπβαλνχο ζεσξεηηθνχο θαη δεηήκαηα ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ζρέζεο 

αζζελνχο-ηαηξνχ, απηνλνκίαο, ελεκέξσζεο θαη επεξγεζίαο, εηδηθά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 (Borroto 

& Aneiros-Riba 1997, Núñez de Villavicencio 1997, παξαηίζνληαη  Sariego 2010), φινη φκσο νη 

πξνβιεκαηηζκνί εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. Αθφκα θαη αλ φινη νη ζπγγξαθείο 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ην παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν θξνληίδαο «δελ έπεζαλ ζηελ αγθαιηά ηεο 

απηνλνκίαο» , αληηπξφηεηλαλ έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ε επεκεξία ηνπ αζζελνχο 

επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ πξάμεσλ κε ππεπζπλφηεηα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηελ 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο (Sariego, 2010) 

Ζ απνζηνιή ηνπ Κνπβαληθνχ Μνληέινπ έζεζε ζα πξψην ζηφρν ηελ πξνζθνξά κέγηζησλ 

ηερλνινγηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, 

γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο γηα φινπο. Γηα απηφ, ζε κία ρψξα ηφζν 

απνκνλσκέλε θαη θησρή φζν ε Κνχβα, ρξεηάζηεθε ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε γηα θάιπςε ησλ 

πξψησλ αλαγθψλ (ίζε πξφζβαζε ζε πγεία εθπαίδεπζε θαη εξγαζία), λα εδξαησζεί έλα επξχ δίθηπν 

πξσηνβάζκησλ κνλάδσλ πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ησλ δνκψλ πγείαο. 

Ο Sariego (2010), ηνλίδεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ηερλεηά φξηα ηεο αγνξάο, πνπ έρνπλ 

επηβιεζεί σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε αδπλακία αιιειέγγπσλ δξάζεσλ, 

πξνθαινχλ ηελ ηαιαηπσξία θαη ην ζάλαην εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. Ζ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο 

βξήθε ζηελ Κνχβα εθθξαζηή ηεο ηελ αιιειεγγχε. Ζ θνπβαληθή Βηνεζηθή δελ πηνζέηεζε ηπθιά ηηο 

ηέζζεξηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο Βηνεζηθήο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επζχλεο κε ηελ νπνία πξέπεη 

λα αζθεζεί ε επεξγεζία, αιιά δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεγγχε σο ηε κέγηζηε θαη πιεξέζηεξε 

πξαγκάησζε ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ θνηλσληθή επζχλε πνπ αηζζάλνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο 

νδεγεί λα ελεξγνχλ κε ζθνπφ ηελ επεξγεζία ηθαλνπνηψληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία αλάγθεο 

ηνπ αζζελή, θαη φρη κφλν ηηο βηνινγηθέο, πξνσζψληαο κηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπνπ.  

Καηαλνψληαο ηελ θνπβαληθή πξαγκαηηθφηεηα ν Rafael Araujo González πξνηείλεη έλα ελαιιαθηηθφ 

ζχζηεκα εζηθψλ αξρψλ απφ εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Kennedy Institute of Ethics at 

Georgetown University: πξνζβαζηκφηεηα, ηζφηεηα θαη ζπκκεηνρή, σο πην θαηάιιειεο (Araujo, 

παξαηίζεηαη Sariego 2010: 127). Απηή ε νπηηθή απνδερφκελε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ρψξαο απφ 

ηνλ αλεπηπγκέλν Βνξξά, αληηζηνηρεί κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο Κνπβαληθήο Γεκφζηαο Τγείαο φπνπ - 

φπσο ηνλίδεη ν Sariego (2010: 127) - αληδηνηειείο δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο δηαδξακάηηζαλ 



ζεκαληηθφ ξφιν. (π.ρ. παξνρή Κνπβαληθήο ηαηξηθήο βνήζεηαο πξνο ηε Υηιή ην 1960 θαη ηελ 

Αιγεξία ην 1963, πξνζθνξά έθηαθηεο βνήζεηαο ζηα ζχκαηα ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ην 2005 

ζην Παθηζηάλ θαη ηελ Ηλδνλεζία ην 2006). Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα φρη κφλν αλαδεηθλπφζνπλ 

ηελ ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο, αιιά καο δείρλνπλ φηη κπνξεί λα γίλεη πξάμε γηα ηε 

Βηνεζηθή. 

Ο Κνπβαλφο ζπγγξαθέαο Acosta (παξαηίζεηαη Sariego 2010: 134), κειεηψληαο ην ζέκα ησλ 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, θαλεξψλεη ηε ζεκαζία ησλ αξρψλ ηεο επζχλεο θαη 

δηθαηνζχλεο γηα ηε Βηνεζηθή, σο απαξαίηεηεο αξρέο (ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηπηψζεηο ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ, φπνπ πξέπεη ηειηθά λα ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη σο εξγαιείν 

άζθεζεο ειέγρνπ απφ ην Βνξξά πξνο ην Νφην). Ζ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επζχλεο ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθή αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη έξεπλα γηα ηνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο (ΓΣΟ), φηαλ θαηαλέκνληαη ίζα ηα νθέιε, αμηνινγνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη δίθαηα 

πηζαλνί θίλδπλνη θαη εμαζθαιίδεηαη ίζε πξφζβαζε ζε γελεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο ζθνπφο απηφο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ μεπεξαζηεί ε άδηθε λεν-θηιειεχζεξε αληίιεςε πεξί δηθαηνζχλεο 

κφλν ππέξ ηνπο. πκπιεξψλνπκε φηη ε αιιειεγγχε σο έθθξαζε ηηο δηθαηνζχλεο, έζησ θαη 

αληαλαθιαζηηθά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηζρπξνπνίεζε ησλ δχν άιισλ αξρψλ, ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ δηαθξαηηθά πξνβιήκαηα θαη επθαηξίεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ΓΣΟ ε δηάζεζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ λα κνηξαζηνχλ ην θφζηνο κε ηηο θησρέο ρψξεο, ζηνρεχνληαο ηειηθά 

ζηε ζπλνιηθή επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο γεο, είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη αλ ε πνιηηηθή 

βνχιεζε είλαη ηζρπξή θαη ε αξρή ηεο αιιειεγγχεο παξνχζα ζηα πιαίζηα κηαο Παγθφζκηαο 

Βηνεζηθήο. 

Μηα νιηζηηθή ζέαζε ηεο Βηνεζηθήο είλαη γηα ηνπο Λαηηλνακεξηθάλνπο ζπγγξαθείο ,απαξαίηεηε αλ 

ζέινπκε θαηαπνιεκήζνπκε ηηο αδηθίεο πνπ δεκηνπξγεί ν λεν-θηιειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο. Ο 

Martínez αλαθεξφκελνο ζηε δπλαηφηεηα κηαο Παγθφζκηαο Βηνεζηθήο θαη ν Freyre κειεηψληαο ηηο 

δπλακηθέο ηεο Βηνεζηθήο ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ησλ αξρψλ 

ηεο αιιειεγγχεο θαη ηε επζχλεο (παξαηίζεηαη Sariego 2010:137). Ζ Κνχβα, κία ρψξα 

απνθιεηζκέλε απφ ην Γπηηθφ Πνιηηηζκφ, πξαγκαηψλνληαο ηηο καξμηζηηθέο ζεσξίεο, άιινηε κε 

επηηπρία άιινηε φρη, καο θαλεξψλεη ζεκαληηθέο μεραζκέλεο ή παξαγθσληζκέλεο αμίεο ηεο 

Βηνεζηθήο, φρη κφλν ζεσξεηηθά αιιά θαη ζηελ πξάμε. Μηα ρψξα φπνπ νη πξψηεο αλάγθεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ζπλζήθεο αμηνπξέπεηαο γηα ηα άηνκα, θαιχπηνληαη κε έλα ηξφπν θαζνιηθφ, καο 

απνδεηθλχεη φηη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο αιιειέγγπα δξάζε. Ζ επεξγεζία σο επζχλε θαη ε 

δηθαηνζχλε σο αιιειεγγχε είλαη νη θχξηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνζθέξεη σο 

παξαθαηαζήθε ην θνπβαληθφ κνληέιν Βηνεζηθήο.  

 

3.δ.Η Μεγάιε Έμνδνο ηωλ Λαηηλνακεξηθάλωλ ζηελ Αιιειεγγύε 



 

Ζ απηνλνκία, σο ην ηεξφ δηζθνπφηεξν ηεο Βηνεζηθήο, θξαηά ηνλ πξψην ιφγν ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

Αγγινζαμνληθψλ ζπγγξαθέσλ. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ επίζεκνπ Λφγνπ ηεο Βηνεζηθήο κεηά ην Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν, έρνπλ γξαθηεί ρηιηάδεο άξζξα πξνο ππνζηήξημε ηεο ηδέαο ηε απηνλνκίαο, κε 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηειηθά ηνπ πξνζψπνπ απφ ελέξγεηεο θαηά ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο 

αμηνπξέπεηά ηνπ. Απφ απηήλ γελλήζεθε ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, ε δπλαηφηεηα ηεο γπλαίθαο λα 

απνθαζίδεη γηα ην ζψκα ηεο, ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά θαη λνεηηθά αλάπεξσλ. Ζ ζεκαζία ηεο γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα είλαη αλακθηζβήηεηε. Ζ δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχκε γηα ηα έιινγα φληα κε φξνπο 

απηνλνκίαο σζηφζν αηνκνθεληξηθνπνίεζε ηηο δπλαηφηεηεο ηηο Βηνεζηθήο θαη ηειηθά ζηέλεςε ηα 

πεξηζψξηα ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο, θαζειψλνληαο απηήλ ζε έλα ζεκείν γηα ιίγνπο θαη εθιεθηνχο.  

Έμνδν απφ απηή ηελ εζηίαζε ήξζε λα δψζεη ε Βηνεζηθή πξνζέγγηζε ησλ Νφηησλ θησρψλ ρσξψλ, 

πηνζεηψληαο κηα πην θνηλνηηζηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ην δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ δελ είλαη ην κφλν 

νχηε ην θχξην. Αλαδεηθλχνληαο ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ζξεζθείαο σο 

ζεκαληηθνχο Άιινπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία 

ηεο αιιειεγγχεο πνπ απνζθνπεί ζηελ ελφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Ζ νηθνγέλεηα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ 

Bulcock (2010), σο κία ζεκαληηθή ζπληζηακέλε κε αθεξαηφηεηα θαη αξκνδηφηεηα, γηα λα ιεθζεί ε 

απφθαζε πξνο φθεινο ηνπο αζζελνχο. 

Ο Gracia επηζεκαίλεη ηε δπζθνιία ησλ Λαηηλνακεξηθάλσλ λα ζθέπηνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε 

φξνπο ζσζηνχ θαη ιάζνπο, θαη φρη θαινχ θαη θαθνχ. Πξνηηκνχλ ηελ θαινζχλε απφ ηε δηθαηνζχλε, 

ηε θηιία απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηελ αξηζηεία απφ ηα δηθαηψκαηα (παξαηίζεηαη Pessini θαη Paul, 

2010:374). Λεηηνπξγνχλ κε αηξεηηθνχο φξνπο, ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπο, βηψλνληαο ηεο έλλνηαο 

ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ζπρλά κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζξεζθείαο. Γηαπηζηψλνληαο πσο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ δελ είλαη ίδηα κε απηά ησλ ΖΠΑ, νη Λαηηλνακεξηθάλνη ζπγγξαθείο 

αληηιήθζεθαλ φηη ην κνληέιν ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο δελ είλαη ην ελδεδεηγκέλν γηα απηνχο. Οη 

Βνξεηνακεξηθαληθνί ζπγγξαθείο δεχηεξεο γεληάο σζηφζν, βιέπνπλ θαη κηινχλ γηα δεηήκαηα 

αληζνηήησλ ζηελ πγεία, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηνπο πφξνπο, αιιά αθφκα δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εξκελεχζνπλ κε ηηο αξρέο πνπ πξνηείλεη ν Νφηνο απηά ηα θαίξηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

πξνβιήκαηα, θη έηζη θαζειψλνληαη απηηζηηθά ζηελ αζθάιεηα ηεο απηνλνκία, ρσξίο σζηφζν λα 

κπνξνχλ λα δψζνπλ απνηειεζκαηηθή απάληεζε.  

ε αληίζεζε κε ηνλ αθαδεκατζκφ ηεο Γπηηθήο Βηνεζηθήο, ε Βηνεζηθή γηα ηνπο Νφηηνπο είλαη ζπρλά 

ζπλπθαζκέλε κε έλαλ πην θηλεκαηηθά πνιηηηθφ ραξαθηήξα, σο φρεκα γηα θνηλσληθή αιιαγή. Ζ 

κηθξν-επίπεδε πξνζέγγηζε ηεο Αγγινζαμνληθή πξνζέγγηζεο, κε θχξηεο έλλνηεο ηελ ηδησηηθφηεηα, ηε 

ζπλαίλεζε, ηελ απηνλνκία, ζην πεδίν ηεο θιηληθήο εζηθήο, κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αηνκηθφ ήζνο 

θαη ηνλ ηερλνινγηθφ Βίν, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην καθξν-αλζξσπνζηηθφ Βίν, ην θνηλνηηθφ ήζνο 

θαη ηηο αξρέο ηεο αιιειεγγχεο, ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο ηεο Ηβεξνακεξηθαληθήο πξνζέγγηζεο 



(παξαηίζεηαη Pessini θαη Paul, 2010:374). Ζ ηειεπηαία πξνζθέξεη ζηε Βηνεζηθή κηα μερσξηζηή 

νπηηθή ράξε ησλ αλζξσπηζηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη δνζεί ηζηνξηθά θαη 

θνηλσληθά ζηηο ζπιινγηθφηεηαο θαη ζηελ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο.  

Ζ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο, σο αξρήο ηεο Βηνεζηθήο, απφ πνιινχο πηνζεηήζεθε σο βαζηθφ πξφηαγκα 

ηεο Λαηηλνακεξηθάληθεο πξνζέγγηζεο. Χζηφζν φπσο επηζεκαίλεη o Legarda (2010), δε θηάλεη κφλν 

ε πξνζθπγή ζε εζηθά ηδεψδε, φπσο ε δηθαηνζχλε ή ε ακεξνιεςία, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο 

ηθαλή ζπλζήθε γηα θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αιιαγή. Ζ επίθιεζε βαξχγδνππσλ αξρψλ 

θαη ε ππνθαηάζηαζε κηαο απζηεξά εζηθν-πνιηηηθήο αλάιπζεο απφ δηαθήξπμε ηδαληθψλ θαη αξρψλ, 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ην ζπγγξαθέα. Ζ επαλάιεςε ζην ιφγν καο ηδαληθψλ θαη αηηεκάησλ, 

ρσξίο ηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα καο δψζεη ν εζηθφο αλαζηνραζκφο θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, 

ψζηε λα δνχκε γηα παξάδεηγκα ην πξφβιεκα ησλ αληζνηήησλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηαηψληζή 

ηνπο ηειηθά. Ηδίσο αλ πεξηγξάθνπκε αελάσο ηελ ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο σο 

αξρέο, ρσξίο λα εκβαζχλνπκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηνπ αλζξψπνπο ζηε θηψρεηα θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζή. Αθξηβψο εθείλνη νη δηαλνεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή αιιαγή, είλαη απηνί 

πνπ ζπλήζσο ζεσξνχλ ηνλ θφζκν παζεηηθφ δέθηε ηεο ηδενινγηθήο ρεηξαγψγεζεο απνξξίπηνληαο εθ 

ησλ πξαγκάησλ ηηο έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά θαη κεκνλσκέλα γεγνλφηα πνπ γελληνχληαη εθηφο ζπζηήκαηνο, επηζεκαίλεη 

ν Castells ( παξαηίζεηαη Harnecjer, 2007: 224). Γηα ην ιφγν απηφ ν Leganda (2010) αλαθεξφκελνο 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηθαηνζχλεο, επηζεκαίλεη φηη ε δηθαηνζχλε πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δηαλεκεηηθέο 

ηεο ιεηηνπξγίεο θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο επαλνξζσηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο γηα πνιίηεο ηδίσο ζε πεξηνρέο 

έλνπισλ ζπξξάμεσλ θαη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα βίαο. Ζ αλεζπρία έρεη ιφγν φηαλ νη 

αξρέο έρνπλ κφλν ηε κνξθή ζπλζεκάησλ.  

Μηα πξψηε απάληεζε ζηελ παξαπάλσ αλεζπρία είλαη ε έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο. Αθφκα θη αλ δελ 

γίλεηαη πξάμε, ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο ζπγγξαθείο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ζα δψζεη ηνπο 

θαξπνχο ηεο έζησ θαη ζην Βηνεζηθφ θαληαζηαθφ ζπλ ησ ρξφλσ, φπσο έδσζε ε απηνλνκία ζηε 

Γχζε. ζν παξαγθσλίδνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ζπιινγηθνηήησλ κέζα απφ φξνπο αιιειεγγχεο, 

ηφζν ζα κέλνπλ ζηελ αθάλεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ, επάισηνη πιεζπζκνί, φρη κφλν ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο, αιιά θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Οη Ηζπαλφθσλνη ηεο Ηβεξνακεξηθαληθήο 

έρνπλ κηα ιέμε γηα ηελ έλσζε ηνπ Δγψ κε ηνλ Άιινλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εκείο δηα κέζσ 

αιιεινπεξηρψξεζεο, nostridad, ε Βηνεζηθή ηεο We-Relationship. Ζ πξνζέγγηζε απηή δεκηνπξγεί 

έλα πιαίζην κηαο πξνζσπηθήο εζηθήο, βαζηζκέλεο ζηελ εζηθή ηεο αιιειεγγχεο θαη ηε θηινζνθία 

ηεο nostridad. Αληηζηέθεηαη ζηε Βηνεζηθή ησλ ΖΠΑ θαη ρξεζηκεχεη σο αληίβαξν ηεο Δπξσπατθήο 

(Eduardo, 2010:82). ηεξίδεη αμίεο θαη αξρέο εζηθέο ζε έλα εληαίν φξακα γηα ηνλ άλζξσπν σο 

ςπρνζσκαηηθφ νλ, πνπ σζείηαη ζε ππέξβαζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην αλζξσπνινγηθφ εκείο. 

Μέζα απφ ηελ νπηηθή απηή επαλαδηαηππψλνληαη νη αξρέο ηεο βηνεζηθήο κε θχξηα απηή ηεο 



αιιειεγγχεο, ρσξίο σζηφζν λα ζεκειηψλνληαη νξζνινγηθά αιιά πεξηζζφηεξν κε ηε βνήζεηα 

ζενινγηθψλ φξσλ.  

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη αλαπφθεπθηα ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, είλαη ηη ηειηθά έρεη λα 

πξνζθέξεη ζηε Βηνεζηθή ε εκπεηξία θαη ν επίζεκνο ιφγνο ησλ Λαηηλνακεξηθάληθσλ; Οη ίδηνη 

απαληνχλ (Eduardo, 2010), θιεξνλνκηά ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, ην κεγαιχηεξν θπζηθφ 

πινχην, βηνπνηθηιφηεηα θαη νηθνινγηθή πνηθηιφηεηα, παξαδνζηαθέο αμίεο φπσο νηθνγέλεηα, δεζηέο 

ζρέζεηο, θνηλνηηθέο δξάζεηο. Δθθξάζεηο επαηζζεζίαο, κε αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Δκείο 

σζηφζν ζα εζηηάζνπκε ζηε δπλαηφηεηα κηαο αλαπηπζζφκελεο πεξηνρήο, λα καο δίλεη αθφκα ηνλ 

παικφ ησλ αδηθεκέλσλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ, ρσξίο λα μερλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

απειεπζέξσζεο θαη ρεηξαθέηεζεο ηνπο κέζα απφ δξάζεηο θαη θηλήκαηα αιιειεγγχεο, ρηίδνληαο ηηο 

βάζεηο γηα έλα άιιν βηνεζηθφ θαληαζηαθφ γηα εκάο ζηελ Δζπεξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τέηαξην Κεθάιαην 

 Πξνζεγγίζεηο ηεο αιιειεγγύεο ζηε Βηνεζηθή 
 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαθεξζνχκε ζηηο βαζηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο 

έλλνηαο ηεο αιιειεγγχεο πνπ είηε πξνέξρνληαη απφ ζεσξεηηθνχο ηεο βηνεζηθήο είηε δχλαηαη λα 

απαζρνιήζνπλ ηε βηνεζηθή.  

 

4.α. Η αιιειεγγύε ωο ζπλαίζζεκα 
 

Ο Moreno (2010), ακθηζβεηεί ηα θξηηήξηα ζεκειίσζεο ηεο αιιειεγγχεο σο αξρή ηεο βηνεζηθήο. 

Τπνζηεξίδεη πσο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ σο ηέηνην κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ αλάιπζε πεξηπηψζεσλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θιηληθή βηνεζηθή. πσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ ζηελ εληαηηθή, νη νπνίνη δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ηε βνχιεζή ηνπο 

αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ηέινπο δσήο (επζαλαζία, δσξεά νξγάλσλ θ.α), θαη νχηε έρεη θαηαγξαθεί ν 

απφ ηνπο νηθείνπο παιαηφηεξα,  καο είλαη δειαδή εζηθά άγλσζηνη (moral stranger).  

Ζ απηνλνκία ηνλίδεη ν Moreno, ζηελ πξνθεηκέλε δελ έρεη ζέζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κηαο θαη ν 

κφλνο ηξφπνο λα δνζεί απάληεζε ζηα θξίζηκα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη, αλ εθαξκνζηεί ε 

αξρή ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο, ή αθφκα κέζα απφ ην reasonable person test. Ακθηζβεηνχκε ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε, κηαο θαη νη θαληηαλνί ζεσξεηηθνί καο έρνπλ δψζεη απάληεζε αλαθνξηθά κε 

ηελ απηνλνκία ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε πξνεγνχκελε, επηζεκαίλνληαο φηη ε απηνλνκία δελ αθνξά ην 

εζηθψο πξάηηεηλ εκπεηξηθά. Δπίζεο ηίζεηαη ην εξψηεκα, αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

αιιειεγγχεο σο ζπλαίζζεκα, απέλαληη ζε πνηνλ ζα ληψζνπκε αιιειέγγπνη ζε πεξηπηψζεηο φπσο νη  

παξαπάλσ, ηνλ αζζελή, ηνλ εμαληιεκέλν ζπγγελή, ηνλ ππεξθνξησκέλν επαγγεικαηία πγείαο ιφγσ 

ππνζηειέρσζεο, ηε λνζνθνκεηαθή δνκή, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ην θνηλσληθφ ζχλνιν; Ζ 

αιιειεγγχε σο ζπλαίζζεκα πνπ καο θαζνδεγεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ δηαθξίλεηαη κφλν απφ 

αδπλακία δέζκεπζεο ηνπ πξνζψπνπ αιιά θαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά έξρνληαη ζηελ 

επηθάλεηα απφ ηηο εξκελείεο πνπ δίλνπλ νη σθειηκηζηέο.  

 

4.β. Δγθάξζηα Αιιειεγγύε 
 

Με ηνλ φξν Δγθάξζηα  αιιειεγγχε (Tranverse Solidarity) ν Raman (2010) πεξηγξάθεη ηε δξάζε 

ελφο ζπιινγηθνχ νξγαληζκνχ ππφ ην θνηλσληθφ πεδίν αλαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγεί κέζα απφ αιπζίδεο 

ηζνδπλακίαο, θαη ζπλεπάγεηαη ηελ ηζνδπλακία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ κε 

βάζε ηνλ θνηλφ αληαγσληζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμνπζίαο. Δίλαη κία 



κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεη ηα πνιιαπιά ζεκεία ηεο εμνπζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. πρλά αθνξά κηα θηλεκαηηθή δξάζε ε νπνία παξεκβάιιεηαη 

κεηαμχ ηεο επίζεκεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο.  

Σνλ Μάην ηνπ 2000 ε πνιπεζληθή εηαηξεία Coca Cola, δηα κέζσ ηεο ηλδηθήο ζπγαηξηθήο ηεο 

“Hindustan Coca Cola Beverages Private Limited” εγθαηλίαζε έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη 

εκθηάισζεο αλαςπθηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Plachimada (λφηηα πεξηνρή ηεο Kerala). Σα ακέζσο 

επφκελα έηε ε πεξηνρή πέξημ ηνπ εξγνζηαζίνπ άξρηζε λα βηψλεη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο 

θαηαζηξνθηθήο εξγνζηαζηαθήο παξέκβαζεο: Μείσζε ησλ απνζεκάησλ λεξνχ ζηηο ιίκλεο θαη ην 

έδαθνο, θαη κφιπλζε ησλ πδάησλ. Αθνινχζεζε κηα πνιπεηή δηακάρε/αγψλαο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ελάληηα ζηελ πνιπεζληθή ε νπνία ηειηθά θαηέιεμε ζην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ. ηελ 

πνξεία ελεπιάθεζαλ, κε ηε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, έηεξεο 

αθηηβηζηηθέο νκάδεο, ε πεξηθεξεηαθή θαη θεληξηθή θπβέξλεζε θαη θπζηθά δαηδαιψδε δηθαζηήξηα.  

Υξεζηκνπνηεί ην παξαθάησ παξάδεηγκα πνπ δηαδξακαηίζηεθε ζηελ Ηλδία,  πνπ καο  δείρλεη λα 

αθνξά δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα αιιειεγγχεο θηλεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα καο θέξλεη ζην λνπ ην παξάδεηγκα ηεο δηεθδίθεζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ θνπξηψλ 

Υαιθηδηθή έλαληη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο Διιεληθφο Υξπζφο. Οη θάηνηθνη ηεο Pachimada 

αζρνινχληαη θπξίσο κε ηε γεσξγία. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο εξγνζηαζίνπ ήηαλ κηα πξφηαζε ηεο 

“αξηζηεξήο θπβέξλεζεο” ψζηε λα εληαρζεί ε πεξηνρή ζε έλα αλαπηπμηαθφ πιαίζην ην νπνίν ζα ηνπο 

εμαζθάιηδε κηζζσηή εξγαζία θαη πξννπηηθή κηαο αζηηθήο δσήο. Χζηφζν νη ίδηνη νη θάηνηθνη δελ 

επηζπκνχζαλ ηελ απνμέλσζή ηνπο απν ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο (έζησ θη αλ απηφο θαηλφηαλ 

νπηζζνδξνκηθφο), ελψ παξάιιεια ήηαλ βαζηά ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απνζεκάησλ λεξνχ. 

Παξφηη ην θίλεκα ζηελ αξρή ήηαλ “απινηθφ” θαη δελ θαηλφηαλ λα έρεη πξννπηηθή ζηελ πνξεία 

ιεηηνχξγεζε σο πφινο αθηηβηζηηθήο έιμεο. Οξγάλσζαλ θαηαιήςεηο ηεο πεξηνρήο πέξημ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, δηακαξηπξίεο, ππήξμαλ ζπιιήςεηο απν ηελ αζηπλνκία θηι.. Ζ θίλεζε ησλ “ρσξηθψλ” 

πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξσλ έηεξσλ νξγαλψζεσλ νη νπνίεο παξφηη δελ είραλ θνηλέο ηδενινγίεο θαη 

ζπκθέξνληα είραλ έλαλ θνηλφ ερζξφ: Σελ πνιπεζληθή θνπιηνχξα ηεο Coca Cola.  

Ζ θπβέξλεζε αξρηθά ελαληηψζεθε ζε φπνηα αληίδξαζε ηελ νπνία πξνζπάζεζε λα παηάμεη 

θαηαζηαιηηθά σζηφζν ζην πέξαο ηνπ ρξφλνπ παξαδέρζεθε ην “δίθαην αίηεκα” ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη δελ ελέθξηλε πεξαηηέξσ αδεηνδφηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ.  Οη ρσξηθνί απφ ηνπ πνπζελά, 

δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκα ζηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο θαη ην δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο δηθήο 

ηνπο θνπιηνχξαο ε νπνία δελ είλαη ζηα πξφηππα ηεο αζηηθήο. 

Αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο θηλεκαηηθέο δξάζεο (εηδηθά κε αθνξκή ηελ πξνζηαζία ηνπ λεξνχ) έρνπλ 

παξαηεξεζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο σζηφζν ζην ηλδηθφ παξάδεηγκα ε νπζία ηεο αληίζηαζεο δελ 

βξίζθεηαη πξσηίζησο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (λεξνχ) αιιά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα “δσ φπσο μέξσ λα δσ, σο αγξφηεο”. Δπηπιένλ ην ηδηαίηεξν ηεο πεξίπησζεο έγθεηηαη 



ζην γεγνλφο φηη έλα αγξνηηθφ θίλεκα ιεηηνχξγεζε σο θεληξνκφινο δχλακε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

κηαο παλεζληθήο θνπιηνχξαο αληίζηαζεο ζηελ νπνία ζπληάρζεθαλ εηεξφθιεηεο δπλάκεηο. 

  

4.γ.Η νξζνινγηθή θαη θαηαζηαηηθή αιιειεγγύε 

 

Οη Dawson θαη Verweij (2012),  πξνηείλνπλ ην κνληέιν ηεο νξζνινγηθήο θαηαζηαηηθήο 

αιιειεγγχεο, ζηε βάζε ηεο ηδέαο φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ζπρλά θαινχο ιφγνπο γηα λα ελψζνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο πξνο ην ζπκθέξσλ φισλ, σθειηκηζηηθά ινηπφλ ε ζπιινγηθή δξάζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα θάζε κέινο κεκνλσκέλα.  

Δπηθαινχκαζηε ηελ νξζνινγηθή (rational) αιιειεγγχε φηαλ κία νκάδα ή κηα θνηλσλία αλαγλσξίδεη 

κία θνηλή απεηιή θαη ρξεηάδεηαη ν έλαο λα ζπκπαξαζηαζεί ζηνλ άιινλ σο ην θαιχηεξν κέζν γηα 

απνθπγή ηεο βιάβεο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη πξνγξακκαηηζκφ, ζπλαίλεζε θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηα θαιχηεξα κέζα γηα επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, απφ ηα πάλσ πξνο 

ηα θάησ. Ζ βνχιεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνθίλεζε ή πξνψζεζε ηεο αιιειεγγχεο κέζσ 

έθθιεζεο γηα παξνρέο πξνο ηδηψηεο θαη νκάδεο. Μπνξεί λα απαηηεζεί ε αλαίξεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο βξαρππξφζεζκα γηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά νθέιε (πρ 

παλδεκίεο, πνιηηηθέο αζθάιηζεο γηα ηελ πγεία). 

Ζ θαηαζηαηηθή (constitutive) αιιειεγγχε είλαη αλαδπφκελε απφ ηα άηνκα σο κέιε ηεο νκάδαο. 

Απνηειεί θνηλσληθή ηδέα, κηα ιεηηνπξγία απφ θνηλέο αμίεο θαη λνήκαηα, έλλνηεο θαη ηαπηφηεηεο. 

Πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ην πσο ζπκπεξηθεξφκαζηε ν έλαο ζηνλ άιινλ ζηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Ζ χπαξμή ηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηεο ζπλαίλεζε γηα θάζε νηνλεί ζχκβαζε ή αίζζεζε 

ακνηβαηφηεηαο, γηαηί πξνυπάξρεη ησλ αηφκσλ θαη ζα ππάξρεη θαη κεηά απφ απηά. Δίλαη ζπρλά 

αφξαηε, ιφγσ ηνπ φηη εζηηάδεη ζην κέζν- επίπεδν κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο (πρ αλαδήηεζε 

ρακέλνπ παηδηνχ, απαίηεζε γηα θαιχηεξα γεχκαηα ζην ζρνιείν). Απηή ε ζπκπεξηθνξά ινηπφλ δελ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο αιιά ππάξρεη σο ηζρπξή αίζζεζε θνηλήο επζχλεο 

πέξα απφ νξζνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. 

 

4 .δ. Η αιιειεγγύε ωο πξαθηηθή 
 

Οη Prainsack θαη  Buyx (2011, 2012 a,b, 2013) πξνηείλνπλ κία λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο αιιειεγγχεο σο πξαθηηθή, θαη φρη σο ζπλαίζζεκα ή αθεξεκέλε αμία. εκαηνδνηνχλ θάπνηεο 

θνηλέο πξαθηηθέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα ζπιινγηθή δέζκεπζε γηα αλάιεςε ηνπ βάξνπο ηνπ 

θφζηνπο (νηθνλνκηθφ, εζηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ ή άιιν), ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη άιινη. Δίλαη ε 

αιιειεγγχε πνπ απαηηεί δξάζε θαη θφζηνο γηα ηνλ ζπκβαιιφκελν (ρξφλν, πξνζπάζεηα, 



ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε, ρξφλν). Γελ απνθιείεη λα σθειεζνχλ άιια δελ απνηειεί πξνυπφζεζε, 

ην ίδην θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα αηζζάλνληαη είηε απφ ηε κία είηε απφ ηελ άιιε 

πιεπξά.  

ηφρνο ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη, φρη ε δηθαηνιφγεζε ηεο αιιειεγγχεο σο αξρήο ή εζηθήο αμίαο αιιά 

λα δνζεί ζαθήλεηα ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Δίλαη ζε κεγάιν βαζκφ πεξηγξαθηθή αιιά 

έρεη θαλνληζηηθέο επηπηψζεηο.  

Οη βαζκίδεο επίηεπμεο ηεο είλαη νη ηξεηο παξαθάησ: 

Α. ε επίπεδν αηφκσλ. Σν πξφζσπν αλαγλσξίδεη νκνηφηεηα, πεξηιακβάλνληαη εθδειψζεηο 

αλαθνξηθά κε ην κνίξαζκα ηνπ θφζηνπο κε άιινπο κε ζθνπφ λα βνεζεζνχλ. Αλαθνξηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο νκνηφηεηαο αλαθεξφκαζηε ζηελ επίγλσζε φηη είκαζηε ζπλδεδεκέλνη είηε απφ επηινγή 

είηε ιφγσ ηχρεο ή κνίξαο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο νκνηφηεηαο δελ θηάλεη αλ δελ αθνινπζείηαη απφ 

πξάμεηο (π. ρ. Γσξεά νξγάλσλ). 

Β. Πξαθηηθέο νκάδαο. ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κία ζπγθεθξηκέλε αιιειέγγπα πξαθηηθή, ζε 

ελδν-πξνζσπηθφ επίπεδν γίλεηαη ηφζν θπζηνινγηθή ψζηε λα κπνξεί λα παγησζεί κε ηε 

ζεζκνπνηεκέλε ηεο κνξθή. (π.ρ νκάδεο απηνβνήζεηαο αζζελψλ κε πάξθηλζνλ).  

Γ. Θεζκηθέο λνκηθέο εθθάλζεηο.  ηαλ ε εθδήισζε ηεο αιιειέγγπαο πξάμεο γίλεηαη κέζσ 

πξνυπάξρνπζαο ζέζπηζεο. (θξάηνο πξφλνηαο, ζπκθσλίεο επηκεξηζκνχ επζπλψλ γηα παλδεκίεο). Οη 

πνιηηηθέο πνπ αληαλαθινχλ ηελ πξνζπκία ησλ αλζξψπσλ λα αλαιάβνπλ ην θφζηνο γηα ππνζηήξημε 

ησλ άιισλ είλαη πξνηηκφηεξεο απφ απηέο πνπ δελ ιακβάλνπλ θαζφινπ ππφςηλ ηελ αιιειεγγχε. Οη 

πνιηηηθέο αιιειεγγχεο νδεγνχλ ζε πην επηπρηζκέλνπο αλζξψπνπο θαη αθκάδνπζεο θνηλσλίεο.  

Σα ρακειφηεξα επίπεδα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη ρσξίο ηα πςειφηεξα ην αληίζεην δελ κπνξεί λα 

γίλεη.   

 

4.ε. Η αιιειεγγύε ωο ζρεζηαθόο όξνο 
 

Οη Jennings θαη Dawson (2012,2015) πξνζεγγίδνπλ ηελ αιιειεγγχε σο ζρεζηαθή έλλνηα, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζεκεηνινγίαο ηεο αιιειεγγχεο, θαη πξνηείλνπλ ην 

παξαθάησ κνληέιν αλάιπζεο ηεο έλλνηαο πξνθεηκέλνπ λα πιεζηάζνπλ ηηο δηαηζζήζεηο ηεο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα εθθξαζηεί απηή ε ζρεζηαθή πηπρή ηεο έλλνηαο:  

1) Standing up for: εθπξνζσπψ θάπνηνλ, ππεξαζπίδνκαη γηα απηφλ, κηιάσ εμ νλφκαηνο ηνπ 

Άιινπ, ζε επάισηε ζέζε, φηαλ δε κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ, κε ζηφρν ηελ επηζηξνθή 

ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε φπνπ πνιχ ην άηνκν λα εθηπιίμεη ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπ. 

2) Standing up with: ππεξαζπίδνκαη καδί κε ηνλ Άιινλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ έλλνηα ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ κέζσ ακνηβαηφηεηαο.  



3) Standing up as: απηή ε δηάζηαζε πεξηέρεη ηνλ ηζρπξφηεξν δεζκφ κε ηνλ Άιινλ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη απάιεηςε αηνκηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο. Λακβάλνληαο κέξνο ζε κία θνηλή 

πνιηηηθή έλαλ θνηλφ πνιηηηζκφ, πνπ απαηηεί δέζκεπζε απφ θνηλνχ, δηακνξθψλνπκε έλα θνηλφ ρψξν 

φπνπ ε αιιειεγγχε ηειηθά αθνξά φζνπο αθνχλ θαη καζαίλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, θαη φρη φζνπο 

απιά απεπζχλνπλ κνλφπιεπξα ηε βνήζεηά ηνπο ζε άιινπο.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο πσο γηα ηνπο ζπγγξαθείο, ε αιιειεγγχε απνηειεί ζπζηαηηθή 

έλλνηα γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζρεκαηίδεηαη κε ην ζπλδπαζκφ γλσζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλαγλψξηζεο ηεο αιιειεμάξηεζήο καο. Χζηφζν νχηε γηα απηνχο επηβάιιεη 

άκεζεο ππνρξεψζεηο ζηα πξφζσπα. Δίλαη πεξηζζφηεξν έλα θξηηήξην γηα εζηθή ζπκπεξηθνξά, θαη 

κηα πξννπηηθή πνπ πξνζθέξεη βαζχηεξεο εξκελείεο ζηηο θπξίαξρεο αξρέο ηεο βηνεζηθήο. Γελ 

κπνξνχλ δειαδή λα δηαθξίλνπλ ζηελ αιιειεγγχε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα 

ππάξμεη απηφθσηε, ρσξίο εξγαιεηαθφ πεξηερφκελν ζηε βάζε άιισλ αξρψλ. Γχλαηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θξαγκφο ζηελ απμαλφκελε αηνκεθηξηθνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνο πξφλνηαο 

ζηε Γχζε, κε θχξην ζηφρν ηειηθά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη νινθάλεξν 

πφζν δχζθνιν είλαη λα δηθαηνινγεζεί ε αιιειεγγχε σο αξρή γηα ηε βηνεζηθή, ηφζν ζεσξεηηθά φζν 

θαη εκπεηξηθά.  

 

4.ζη. Πξν- αιιειεγγύε θαη αιιειεγγύε 
 

Ο Σζνπθαιάο (1998) αλαθεξφκελνο ζηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο, επηκέλεη πσο δελ είλαη 

αθεξεκέλε εζηθή έλλνηα αιιά πνιηηηθή, νηθνλνκηθή. Αλαθέξεηαη ζηε ζεζκηθή ηεο επζχλε ηνπ 

ινπ- Πνιηηείαο γηα θάπνηνχ ηχπνπ θαη βαζκνχ ζπλδξνκή ζηηο πιηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, γηα ηα 

κέιε εθείλα ηεο θνηλσλίαο πνπ είλαη ήδε ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη επνκέλσο νη πφξνη έρνπλ 

θαηαλεκεζεί άληζα εμ αξρήο. Δπηζεκαίλεη δειαδή φηη ε αιιειεγγχε ηίζεηαη σο έλα δήηεκα θαη 

επηηαγήο θαη θαη’ αλάγθελ αλαθαηαλνκήο κεηά ηελ πξψηε άληζε δηαλνκή. Αλαθέξεη πσο έρνπκε 

ηαπηφρξνλα κηα “πξν-αιιειέγγπα” δηαλνκή πφξσλ πνπ ζπλνδεχεηαη ζε δεχηεξν ρξφλν, απφ κία 

“¨αιιειέγγπα” δηαλνκή απηψλ. Μηα δηαλνκή δηνξζσηηθή ηνπ απφιπηνπ θηιειεχζεξνπ ηδεψδνπο θαη 

ηεο άηεγθηεο αηνκηζηηθήο δηθαηνκαηνθξαηίαο. Ακήραλα θαη αληηθαηηθά ζπλππάξρνπλ ινηπφλ δχν 

ζπζηήκαηα ζεκαζηψλ πνπ νξηνζεηνχλ ην πξναηψλην δήηεκα πσο ζα κνηξάδνληαη νη πφξνη αλάκεζα 

ζηνπο θνηλσλνχο. Ζ αγνξά σο ην πξν-αιιειέγγπν ζχζηεκα θαηαλνκήο θαη ε πνιηηεία σο 

αιιειέγγπν κεηά-αγνξαίν ζχζηεκα θαηαλνκήο πφξσλ... Δίκαζηε θαη απηνζεκαηλφκαζηε σο 

θνηλσλίεο νιίγνλ αιιειέγγπεο ή ζρεηηθά αιιειέγγπεο θαη θαηά θαλέλαλ ηξφπν θαηαζηαηηθά 

αιιειέγγπεο.  

Σν κεγάιν εξψηεκα ηεο βηνεζηθήο απφ ηελ πιεπξά ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ηελ 

απαζρνινχλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηζφηεηαο ησλ  πφξσλ κε ζηφρν ηειηθά κηα θνηλσλία δηθαηνζχλεο, 



δελ δχλαηαη λα απαληεζεί θαηά ηε ζεσξία ηνπ Σζνπθαιά, σο έλα δήηεκα εζηθφ αιιά πνιηηηθφ. Έλα 

πξφβιεκα πνπ κπνξεί κφλν δηνξζσηηθά λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο σο φξν 

ηειηθά ηνπ θηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ απφθαζε ηεο θνηλσλίαο φηη ε κεζφδεπζε ησλ αηηησδψλ θαη απηφλνκσλ παξαγφλησλ πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή «πξφνδν» βξίζθεηαη έμσ απφ ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο,  ηειηθά ηελ 

ζενπνηεί αθήλνληάο ηελ αλεμέιεγθηε απφ δεκνθξαηηθφ θαη πνιηηηθφ έιεγρν. Ζ νηθνλνκία ε 

επηζηήκε ε ηερληθή ζεσξνχληαη αμησκαηηθά «απηφλνκεο» θαη ηειηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν θαη 

αλεχζπλεο. Οη δπλάκεηο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηνλ θφζκν ινηπφλ γηα ηνλ Σζνπθαιά είλαη ειεχζεξεο 

απφ έιεγρν, εθ ησλ πξνηέξσλ. Καηαιήγεη ηειηθά ε πνιηηηθή λα κεηακνξθψλεηαη ζε δηαρεηξηζηή ηεο 

πξνφδνπ ρσξίο νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ ξφιν, παξαηηνχκελε απφ ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή 

απηνζέζκηζε κέζσ ηνπ ιφγνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν εξήκελ ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ιφγνπ 

δηακνξθψλνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο θαη ηα λνήκαηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

Οη ιέμεηο επειημία θαη αληαπνδνηηθφηεηα επηθαζνξίδνπλ γηα ηνλ Σζνπθαιά ην ζχγρξνλν λφεκα ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, νξηνζεηνχλ ελ ηέιεη ηνλ ηξφπν πνπ ππνηίζεηαη πξέπεη λα κνηξάδνληαη νη 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ εξγαζία θαη ε επηβίσζε ζπλάπηνληαη κεηαμχ 

ηνπο ζην πιαίζην ηνπο ζπζηήκαηνο αλαγθαίσλ νξζνινγηθψλ επηινγψλ ηνπ αηφκνπ πνπ ελεξγεί γηα 

λα απνθηήζεη φζα επηζπκεί θαη έρεη αλάγθε. Σαπηίδεηαη ινηπφλ ε επηβίσζε κε ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

πξάμε γηα ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή κέζα ζην θηιειεχζεξν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Καλείο δε 

ρξσζηά ζε θαλέλαλ θαη θαλείο δε ιακβάλεη αλ δελ έρεη ζπλεηζθέξεη κε φξνπο ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ 

ςεπδαίζζεζε θαηαλνκήο ησλ πφξσλ αλάινγα κε ην αλ θαη θαηά πφζν έρεηο ζπλεηζθέξεη 

μεγπκλψλεηαη απφ ηελ αληζφηεηα πνπ θαλεξψλεηαη απφ ην αθξαίν παξάδεηγκα ελφο αγξφηε ζηε 

Νφηηα Κξήηε θαη ελφο εθνπιηζηή ζηελ Αηηηθή, θαη ηνλ θφπν πνπ έρεη θαηαβάιεη ν θαζέλαο 

αλαινγηθά κε ηνπο πφξνπο θαη ηειηθά ηηο αλάγθεο πνπ ζα θαιχςεη.  

ζν ε πνιηηηθή έρεη δηαρεηξηζηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ ηνικά λα πάξεη ζέζε θαη λα ιάβεη δξάζε κε 

φζα ηψξα ηεο απαγνξεχνληαη ηφζν θαη ε αιιειεγγχε ζα είλαη επηθνπξηθή θαη ζα ιεηηνπξγεί σο 

άιινζη γηα ηελ πνιηηηθή σο εξγαιείν ηεο αγνξάο. Σν δήηεκα «ηζφηεηα αιιειεγγχε δηθαηνζχλε» δελ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο επηθνπξηθφ αμηαθφ ην νπνίν ζα ζπδεηεζεί κφλν ζην κέηξν πνπ δε 

ζπγθξνχεηαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Αιιειεγγχε ηνλίδεη ν Σζνπθαιάο, 

εκθαλίδεηαη φζν εμαθαλίδεηαη ην αίηεκα γηα αλαδηαλνκή, ε νπνία είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

ζπγθξνπζηαθή, δε ιχλεηαη κε ζπλαίλεζε παξά κφλν κε ζχγθξνπζε.  

Η θαξακέια ηεο αιιειεγγύεο είλαη θαηά ηνύην απνπξνζαλαηνιηζηηθή, θαηά ηε 

γλώκε κνπ: δηόηη ζέηεη ην ζέκα απιώο ζην πιαίζην κηαο επξύηεξεο 

εζηθνινγηθήο πξνζπάζεηαο, ηνπ λα εμσξατζηνύλ ηα πξαγκαηηθά ζπγθξνπζηαθά 

δηαθπβεύκαηα ηα νπνία ζε όιεο ηηο θνηλσλίεο, αιιά θπξίσο ηηο θαπηηαιηζηηθέο 

θνηλσλίεο, γελλνύλ αθξηβώο ηελ πνιηηηθή θαη ηελ αλάγθε ηεο » (1998: 240). 



Μέζα απφ ηελ αηνκηθνπνίεζε, κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή θαη επηβνιή ηνπ ηδενινγήκαηνο ηνπ  

hommo economicus, φιεο νη πξνθαπηηαιηζηηθέο, παλάξραηεο εθθιεζηαζηηθέο αλζξψπηλεο ηάζεηο γηα 

αιιειέγγπα θαη κε απζηεξά ακνηβαηφηεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ ζαθψο 

απνδπλακσζεί. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θξηηήξην νξζνινγηθφ γηα ην πφζε αιιειεγγχε ζέινπκε θαη 

πξέπεη λα έρνπκε. Πξνζπάζεζε ν Rawls ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο θηινζνθίαο αιιά ην ζχζηεκα 

ηνπ θαηαξξέεη αλ δε δερηείο ηξεηο βαζηθέο αξρέο. Μφλν ε ζχγθξνπζε ηνπ αδπλάηνπ πνπ βιάπηεηαη 

θαη ηνπ δπλαηνχ πνπ επσθειείηαη απνηειεί παξάγνληα απνηειεζκάησλ. 

 

4.δ. Η αιιειεγγύε ωο θαζήθνλ 
 

Αλ ζηφρνο καο ήηαλ λα κειεηήζνπκε ηνλ άλζξσπν σο κέινο ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ, ε αλαδήηεζε 

ησλ φξσλ ηεο αιιειεγγχεο ζα αλαδεηηφληαλ ζηνπο αηηηαθνχο ζπζρεηηζκνχο θαη ζε ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα άιισλ έκβησλ κειψλ ηνπ, φπνπ ην έλα αλαγθαζηηθά ππνζηεξίδεη ην άιιν, πξνζδνθψληαο 

ην κέγηζην φθεινο, απηφ ηεο επηβίσζεο.  Ζ πξαθηηθή θηινζνθία φκσο δελ καο αθήλεη ηέηνηα 

πεξηζψξηα, καο θαζνδεγεί ζε ελλνηνιφγεζε ηεο αιιειεγγχεο κε βάζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

πξνζψπνπ θαη φρη ηηο ελζηηθηψδεηο νξκέο.  

Ζ αιιειεγγχε δελ αμηψλεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θηιαλζξσπίαο, νηθεηφηεηαο, αγάπεο ή 

θηιεπζπιαρλίαο. Σεο δίλεηαη ν ρψξνο γηα λα απνθηήζεη ραξαθηήξα επηηαγήο αλ θαη εθφζνλ 

κεηακνξθσζεί ζε θαζαξφ θαζήθνλ, εζηθφ. Ζ θαληηαλή πξάμε θαζήθνληνο έξρεηαη ζε αληηπαξαβνιή 

κε εθείλε πνπ ππνθηλείηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο ζα εμαλαγθαζηνχκε ζε κηα 

ξνκπνηηθή αιιειέγγπα ζηάζε απέλαληη ζηνλ ζπλάλζξσπφ καο, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε κηα εζηθή 

πξαθηηθή, αιιά πσο απιψο ηα επγελή θηιάλζξσπν ζπλαηζζήκαηα δελ απνηεινχλ γλψκνλα γηα νξζή 

πξάμε. Αλ κφλν θίλεηξφ καο γηα ην θαζήθνλ απέλαληη ζηνλ δηπιαλφ καο είλαη ηα ζπκπαζεηηθά 

αηζζήκαηα, θαηαιήγνπκε έξκαηα ησλ ξνπψλ καο, θη επνκέλσο φπνηε απηά αιιάδνπλ ή 

κεηαιιάζζνληαη, ηελ ίδηα ψξα εγθαηαιείπνπκε ην πξνεγνχκελν πξφζσπν πνπ δερφηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αιιειέγγπαο δξάζεο καο.  Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο σο θαζήθνλ ζα 

πξνζεγγηζηεί κε ηε βνήζεηα ησλ θαληηαλψλ φξσλ ηεο απηνλνκίαο θαη ειεχζεξεο βνχιεζεο, κηαο θαη 

ν ίδηνο ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ έλλνηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζε ζρέζε κε ην θαζήθνλ θαη ηα έιινγα φληα σο θνξείο δηθαησκάησλ αιιά θαη 

ππνρξεψζεσλ.  

Καζηζηψληαο ηελ απηνλνκία σο ην ζεκέιην ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο αλζξψπνπ (Kant, ΘΜΖ: 91) θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ απηνλνκία σο ηελ ελ δπλάκεη ηδηφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ, γίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αμηνπξέπεηαο ζην πξφζσπν φισλ. Καζέλαο νθείιεη λα παξέρεη θαη 

ηαπηφρξνλα λα ηνπ παξέρεηαη ν ζεβαζκφο σο έλαο άλζξσπνο κε αμηνπξέπεηα αθξηβψο δηφηη ζην 

πξφζσπν ηνπ αλαγλσξίδεηαη απηή ηνπ ε ηδηφηεηα σο ελφο απηφλνκνπ φληνο. ηελ αληίζεηε 



πεξίπησζε, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε βνχιεζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ δελ λνείηαη σο λα έρεη απηήλ ηελ 

ηδηφηεηα ηεο απηνλνκίαο, κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ ηαθηηθέο νη νπνίεο δελ ζέβνληαη είηε ηνλ ίδην 

ηνλ εαπηφ θάπνηνπ είηε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Σέηνηεο ηαθηηθέο, φκσο, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ πξνζηαγή πνπ καο θαιεί λα ζεβφκαζηε ηελ αλζξσπφηεηα σο έλαλ θαζεαπηφ ζθνπφ.  

Ζ απηνλνκία είλαη ην κφλν εγγελέο δηθαίσκα, ην νπνίν θέξεη θάζε άλζξσπνο, είηε λννχκελνο σο 

θπζηθφ είηε σο εζηθφ νλ, θαη αλήθεη ζηνλ θαζέλα πξηλ αθφκα ζρεκαηηζηεί ε φπνηα θνηλσλία, κε 

φξνπο πνιηηεηαθνχο ή αθφκα θαη ζπκβνιαηηθνχο. Ο άλζξσπνο κεηέρεη ζηελ απηνλνκία σο κέινο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο, κηαο θνηλφηεηαο πνπ έρεη θη άιια έιινγα φληα πνπ κεηέρνπλ θαη 

αιιεινεπηδξνχλ σο ηέηνηα. Σν εχζξαπζην ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ δχλαηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπνπ ν θνξέα απηαμίαο, θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα θαλεξψλεη έλα ιεπθφ 

ζεκείν, ψζηε λα αλαπηπρζεί ε αιιειεγγχε, σο φξνο γηα κηα απηνλνκία γηα φινπο. Ζ αλαπφθεπθηε 

αιιειεπίδξαζε ησλ έιινγσλ φλησλ κεηαμχ ηνπο, κηαο θαη θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο, απηάξθεο, θαη 

πσο ε ρίκαηξεο κνηξάδνληαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πιαλήηε, νδεγεί ζηε δηαπίζησζε ησλ 

εκπνδίσλ θαη ησλ ππαξθηψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ε ζλεζηκφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ είδνπο καο, θαη 

ηειηθά ζηελ αλάγθε ζπλδηαρείξηζεο ησλ δεηλψλ κε φξνπο απηνλνκίαο. 

Ζ αιιειεγγχε ζπλεπψο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο ζεηηθή δηάζηαζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, 

λα ππνζηεξίδεη δειαδή ν έλαο ηνλ άιιoλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ δεηλψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ φινη ηειηθά 

λα κπνξνχκε λα είκαζηε απφ θνηλνχ θνξείο αλζξψπηλεο απηαμίαο.   

 



 

Πέκπην Κεθάιαην 

Η έλλνηα ηεο αιιειεγγύεο ζην δήηεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνύ, από ηε ζθνπηά ηεο βηνεζηθήο. 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζα δηαπξαγκαηεπηνχκε ην δήηεκα ηνπ 

ππεξπιεζπζκνχ, θέξλνληαο ην ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο, κε 

βηνεζηθνχο φξνπο. Ζ έθηαζε ηνπ πιαλήηε γε θαη νη πφξνη ηνπ είλαη αλαπφθεπθηα πεξηνξηζκέλνη. 

ζν ζζελαξά θη αλ εζεινηπθιεί, ν κεηα-λεσηεξηζηηθφο ηχπνο αλζξψπνπ, θνβνχκελνο ην ζάλαην, 

ζεσξψληαο πσο φια ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ γηα λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ, ρσξίο φξηα, ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 21νπ αηψλα ζηέθεη φζν πνηέ άιινηε παξνχζα, έηνηκε λα ηνπ θαηαδείμεη πσο 

απηφ, δελ κπνξεί λα ηζρχεη πιένλ. Οη αξρέο ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, 

ηεο δηθαηνζχλεο, θαλεξψλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, κπξνζηά ζε έλα παξειζφλ πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο, 

κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αληζνηήησλ λα θξνχνπλ ηψξα ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, ζηελ πφξηα ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ.  

Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ αηψλαο καο, ζρεηίδνληαη θαη κε θαθνδηαρείξηζε παιαηφηεξσλ 

ρξφλσλ απφ πιεζπζκνχο αλαπηπζζφκελσλ πεξηνρψλ ηεο γεο, θαη απφ παξεκβάζεηο γηα 

νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο, κε θχξην ζηφρν ηελ θαηαιήζηεπζε ησλ πφξσλ αδχλακσλ 

πνιηηηθά πεξηνρψλ. Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζε ηνπο ζεσξεηηθνχο αλαθνξηθά κε ηα 

επξχηεξα πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο αιιά θαη πνιηηηθήο είλαη ην δήηεκα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ηνπ ππεξπιεζπζκνχ. ε ζπλέρεηα απηνχ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαλεξψζνπκε ηε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, κέζα απφ ην παξάδεηγκα 

ηεο γελνθηνλίαο ζηε Ρνπάληα. Ζ ζπζρέηηζε κε ην ζέκα καο, ζα γίλεη αξρηθά κέζα απφ ηηο εξκελείεο 

πνπ δφζεθαλ σο αηηίεο ηεο, κε θπξίαξρε απηή ηνπ ππεξπιεζπζκνχ θαη ηεο αλεπάξθεηαο πφξσλ.  

Ζ πηζαλφηεηα λα ππεξ-θαηνηθεζεί ε εχπνξε Γχζε, απφ νηθνλνκηθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο 

κεηαλάζηεο ή αθφκα θαη απφ πξφζθπγεο, πξνβάιιεηαη σο πξφβιεκα, άλεπ θνηλσληνινγηθήο 

αλάιπζεο γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Χζηφζν ζηελ ζηηο κέξεο καο, ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θιείλνπλ ηα ζχλνξά ηνπο, βάδνπλ ξήηξεο θαη ζηέθνληαη ηδηαηηέξσο θνβηθά, ζηελ είζνδν 

πξνζθχγσλ απφ ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε. Σν «πιεζπζκηαθφ πξφβιεκα» 

παξαιιειίδεηαη απφ ηνλ Bookchin, κε Φνίληθα πνπ αλαγελλάηε απφ ηηο ζηάρηεο ηνπ ζε θάζε γεληά 

αιιά θαη δεθαεηία (Bookchin, 1997:10). Οη δπζηνπηθέο πξνθεηείεο αθνπκπνχλ πάλσ ζε κία θαιά 

αξζξσκέλε θηλδπλνινγία, αλαθνξέο γηα πξσηνθαλείο αξηζκνχο αλζξψπσλ, πνπ ζαλ αθξίδεο 

ιπκαίλνληαη ηειηθά ηνπο πφξνπο ησλ ρσξψλ ηεο εζπεξίαο, ζηέθνπλ ζεκειησκέλεο γεξά ζηε 

ζπλείδεζε ησλ Δπξσπαίσλ, απέλαληη ζηελ αλεκπνξηά ηεο θνηλσληνινγίαο, κέρξη θαη ζήκεξα, λα 

αληηηαρζεί ζαξξαιέα ζε ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο.  



 

Δθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο καο αλαθνξηθά κε ηηο αλαιχζεηο, γηα ην δήηεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ην πξνζεγγίζνπκε ηειηθά σο έλαλ «ηφπν» εθαξκνγήο ηεο αιιειεγγχεο σο 

αξρήο επηηεχμηκεο, ζηνλ ηνκέα ηεο βηνεζηθήο. Δζηηάδνληαο ζηνλ θχξην εθθξαζηή, Thomas Malthus, 

ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ, σο κέγα πξφβιεκα θαη ζηνλ ζπλερηζηή ηνπ, Garrett Gardin, ζα 

πξνζπαζήζνπκε πεξηγξάςνπκε θαη λα ζηαζνχκε θξηηηθά ζηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπο. 

Αλαδεηθλχνληαο ηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχηεθε ε γελνθηνλία ζηε Ρνπάληα, ζα θαηαδείμνπκε ηνπο 

θηλδχλνπο αλάιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ κε φξνπο νηθνθαζηζκνχ, 

αληηπαξαζέηνληαο ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ ηζφηεηα σο αζθαιείο νδνχο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο. 

 

5.α. Η Μαιζνπζηαλή Θεωξία 

 

Ο θχξηνο εθθξαζηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ, ν Άγγινο εθεκέξηνο, 

Thomas Malthus. Δλ κέζσ Βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο δηαηππψλεη ην «Νφκν ηνπ πιεζπζκνχ» ζηελ 

κειέηε ηνπ ην 1798 (Malthus, 1798) , ππνζηεξίδνληαο φηη ην απνζέκαηα ησλ ηξνθίκσλ απμάλνληαη 

κε αξηζκεηηθή πξφνδν ελψ ν πιεζπζκφο κε γεσκεηξηθή. Σν βηβιίν ηνπ Malthus ζπγθξνπφηαλ 

κεησπηθά κε ηελ αηζηφδνμε νπηηθή ηνπ θιαζηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Ο πξνθήηεο ηνπ ηειεπηαίνπ, 

Αληακ κηζ, έγξαςε ην πεξίθεκν έξγν γηα ηνλ «Έξεπλα γηα ηε θχζε θαη ηα αίηηα ηνπ πινχηνπ ησλ 

εζλψλ» (1999), πηζηεχνληαο φηη ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ην ειεχζεξν εκπφξην εγγπψληαη έλα 

κέιινλ επεκεξίαο παξά ηηο αλαπφθεπθηεο αλαηαξάμεηο ηεο κεηάβαζεο. 

Ο Malthus ηζρπξίδνληαλ φηη αλ ν πιεζπζκφο αθήλνληαλ λα απμάλεηαη αλεμέιεγθηα, ζχληνκα ν 

πιεζπζκφο ζα εμαληινχζε ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ηξνθίκσλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

εμαζιίσζεο ,ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ αγψλα γηα ηελ επηβίσζε. Σα παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηνλ 

Μάιζνπο δχλαηαη λα απνθεπρζνχλ απφ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, ηηο νπνίεο νλφκαζε 

πξνιεπηηθέο θαη ζεηηθέο. Οη πξνιεπηηθνί έιεγρνη αλαθέξνληαη ζε ηξφπνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

αλαπαξαγσγή φπσο αγακία, ε ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ θιπ. Οη ζεηηθνί έιεγρνη αλαθέξνληαη ζε 

πεξηζηαηηθά πνπ απμάλνπλ ηνπο ζαλάηνπο ησλ αηφκσλ, πξηλ εηζέιζνπλ ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία ή 

ζε επηδεκίεο πνπ αθαλίδνπλ κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πξνθαιψληαο κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ φπσο πφιεκνη, επηδεκίεο, ιηκνί (Malthus, 1798).  

Ο Bookchin (1997) εξκελεχνληαο ηε ζεσξία ηνπ Malthus, ηνπνζεηψληαο ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

απηή εθθξάδεηαη θαη γίλεηαη ηειηθά εμαηξεηηθά δεκνθηιήο, επηζεκαίλεη πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ν 

Άγγινο ζεσξεηηθφο αληηηάζζεηαη ζηηο πνιηηηθέο απάιπλζεο ηεο θηψρεηαο, επεηδή απηέο κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο ησλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηνπο πφξνπο, ζα θαηαξγνχζαλ ηα φξηα πνπ 

είραλ επηβιεζεί ζηελ «πιεζπζκηαθή αχμεζε». Ζ ζπζρέηηζε ηεο καιζνπζηαλήο ζεσξίαο κε απηή ηνπ 



 

θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ αξγφηεξα, ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ Αγγιία, φπνπ ε θνηλσλία 

πξνβάιινληαλ σο δνχγθια θαη νη άλζξσπνη σο ελ δπλάκεη ζεξία πξνο αλαδήηεζε ηξφπσλ 

επηβίσζεο κε αληαγσληζηηθνχο φξνπο, καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ην δήηεκα ηεο επηβίσζεο ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ έλαληη εθείλνπ πνπ δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε φρη κφλν ζηα κέζα παξαγσγήο αιιά 

θαη ζε βαζηθά δηθαηψκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Ζ  

ελαξγήο εξκελεία ηνπ Ακεξηθαλνχ αλαξρηθνχ ηνπ παξαπάλσ ζεσξεηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο, κηιάεη 

ηειηθά γηα έλα βάλαπζν ηαμηθφ ζχζηεκα, πνπ επηθαιείηαη ην «θπζηθφ δίθαην» γηα λα δηθαηνινγήζεη 

ηνλ πινχην πνπ απνιακβάλνπλ νη ιίγνη θπβεξλψληεο θαη ηελ πείλα απφ ηελ νπνία καζηίδνληαη νη 

πνιινί θπβεξλψκελνη (ν.π. ζ: 11).  

Ζ Μαιζνπζηαλή ζεσξία βξήθε εθθξαζηέο ηνλ 20ν αηψλα, ηνλ αηψλα ησλ δχν παγθνζκίσλ 

πνιέκσλ, ηνλ αηψλα πνπ θπνθφξεζε ηηο ζπλζήθεο πνπ καο δίλνπλ ζήκεξα ηε ιάζνο, επθαηξία λα 

αθνχκε λα αλαθέξνληαη ζήκεξα ζε πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο, πνπ απεηινχλ ηελ θαζαξφηεηα ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. ηαλ νη άλζξσπνη κεηαηξέπνληαη ζε αξηζκνχο, κε ηελ επθνιία πνπ νη 

ρξεκαηηζηέο αλαθέξνληαη ζην λεξφ σο πξντφλ θαη φρη θνηλφ αγαζφ, κπνξεί λα εμηζσζνχλ κε δσχθηα 

θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο ελ ηέιεη λα ζπζρεηηζηεί κε απνζέκαηα ηξνθίκσλ, μερλψληαο ηειηθά 

ηηο θνηλσληθέο ξίδεο ηεο πείλαο εμαηηίαο απηήο ηεο αξηζκνθξαηνχκελεο λννηξνπίαο.  

Ζ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο, σο βαζηθέο αξρέο, ζε πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ παληνδπλακία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, δχλαληαη λα ζέζνπλ εμ 

αξρήο ηα ζεκέιηα γηα κηα εξκελεία κε φξνπο έμσ απφ ηελ αξρή ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

αηνκνθεληξηθνπνηεκέλεο επηπρίαο θαη ηειηθά ηεο ππεπζπλνπνίεζεο ηνπ θησρνχ γηα ζηα δεηλά ηνπ. 

 

5.β. Σν παξάδεηγκα ηεο Γελνθηνλίαο ζηε Ρνπάληα 

 

Μέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο γελνθηνλίαο ζηε Ρνπάληα, θαη ηηο εξκελείεο πνπ δφζεθαλ ,βάζεη ηνπ 

καιζνπζηαληζκνχ, γελάηε ε πξφθιεζε κηαο θξηηηθήο βηνεζηθήο πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ζην δπηζκφ, 

θχζε-πνιηηηζκφο. Πσο ηειηθά επηιέγνπκε σο αλζξψπηλε γεληθά θαη πην εηδηθά αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα λα αηηηνινγήζνπκε θηελψδεηο ηζηνξίεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη λα πάξνπκε απνθάζεηο 

πξνο φθειφο ηεο επεκεξίαο καο, σο πγηείο εχπνξνη δπηηθνί; Πνηνπο ηειηθά θαη κε πνην ηξφπν δε ζα 

πάξνπκε καδί καο ζηε ζσζίβηα ιέκβν καο; Με πνηνπο φξνπο ηειηθά ζα απνθαζίζνπκε κε πνηνπο ζα 

δήζνπκε ηζφηηκα; 

Κξίλνπκε απαξαίηεηε κηα αλαζθφπεζε ζην ηη είλαη θαη πσο πξνθχπηεη ην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο, 

σο εηζαγσγή ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ. Γηεζλή εγθιήκαηα είλαη ηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, ε γελνθηνλία, ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ην έγθιεκα ηεο επίζεζεο. Σα 



 

εγθιήκαηα απηά, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε δηδαρή ηεο Νπξεκβέξγεο, ζπλζέηνπλ ηνλ ζθιεξφ 

ππξήλα ησλ δηεζλψλ εγθιεκάησλ (απνθαινχληαη θαη εγθιήκαηα-ππξήλεο, core crimes) θαη 

ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο (1998) απνηεινχλ «ηα ζνβαξφηεξα εγθιήκαηα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο» ή «ηα ζνβαξφηεξα εγθιήκαηα δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο». Σα εγθιήκαηα απηά είλαη ηα κφλα σο πξνο ηα νπνία αλαγλσξίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ζήκεξα, ε δηθαηνδνζία δηεζλψλ πνηληθψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ. ήκεξα πιένλ 

απνηππψλνληαη θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο, ην νπνίν απνηειεί ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε 

πξνζπάζεηα θσδηθνπνίεζεο ησλ δηεζλψλ εγθιεκάησλ. 

Σν έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην «έγθιεκα ησλ εγθιεκάησλ» (Prosecutor v. 

Akayesu, Απφθαζε 2-9-1998, παξ. 16). Ο φξνο επηλνήζεθε απφ ηνλ R. Lemkin ην 1944, γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηηο πξάμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμφλησζε εζληθψλ, θπιεηηθψλ ή άιισλ νκάδσλ κε 

ζθνπφ ηελ εμαθάληζή ηνπο (Lemkin, 1944: 79). χκθσλα κε ην άξζξν ΗΗ ηεο χκβαζεο ηνπ 1948 

ησλ ΖΔ, σο γελνθηνλία νξίδεηαη «νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξάμεηο, ελεξγνχκελε κε ηελ 

πξφζεζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο νκάδαο εζληθήο, εζλνηηθήο, θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο, σο 

ηέηνηαο: 

α) θφλνο ησλ κειψλ νκάδαο 

β) πξφθιεζε ζνβαξήο βιάβεο θαηά ηεο ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο αθεξαηφηεηαο κειψλ ηεο νκάδαο 

γ) εθ πξνζέζεσο ππνβνιή ηεο νκάδαο ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο δπλάκελεο λα επηθέξνπλ ηελ πιήξε ή 

κεξηθή ζσκαηηθή θαηαζηξνθή απηήο 

δ) επηβνιή κέηξσλ απνβιεπφλησλ ζηελ παξεκπφδηζε ησλ γελλήζεσλ ζηνπο θφιπνπο νξηζκέλεο 

νκάδαο 

ε) αλαγθαζηηθή κεηαθνξά παηδηψλ κηαο νκάδαο ζε άιιε νκάδα»  

Σν άξζξν ΗΗΗ ηεο χκβαζεο ηνπ 1948 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απαξηζκεί θαη ηηο πξάμεηο νη νπνίεο 

ηηκσξνχληαη θαη ζπγθεθξηκέλα, ηε γελνθηνλία, ηε ζπλελλφεζε πξνο δηελέξγεηα γελνθηνλίαο, ηελ 

άκεζε θαη δεκφζηα πξνηξνπή πξνο δηελέξγεηα γελνθηνλίαο., ηελ απφπεηξα γελνθηνλίαο θαη ηε 

ζπλέξγεηα ζηε γελνθηνλία. εκαληηθή εμέιημε απνηειεί θαη ε αλαγλψξηζε απφ ην Γηεζλέο Πνηληθφ 

Γηθαζηήξην πνπ ζηήζεθε γηα ηε γελνθηνλία ζηε Ρνπάληα, φηη ν βηαζκφο θαη άιιεο κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο βίαο κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο, ζην κέηξν πνπ 

επηθέξνπλ ζνβαξή βιάβε ζηε ζσκαηηθή αιιά θαη δηαλνεηηθή αθεξαηφηεηα. ην θαηάινγν ησλ 

πξάμεσλ σζηφζν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εζλνθάζαξζε, δειαδή ε βίαηε έμσζε ακάρσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα απφ κία πεξηνρή (Cassese,2003:338). 

Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο είλαη φηη ηα ζχκαηα έρνπλ επηιεγεί επεηδή 

αλήθνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Πξέπεη παξάιιεια λα ππάξρεη θαη εηδηθή πξφζεζε, dolus 

specialis, θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο. Δάλ δελ ππάξρεη εηδηθφο δφινο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί 



 

επαξθψο ή πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, ηφηε ελδερνκέλσο, ε πξάμε λα ζεσξεζεί έγθιεκα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο φπσο έγηλε κε ηελ ππφζεζε Jelisic. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζε «νιηθήο ή 

κεξηθήο» θαηαζηξνθήο εηζάγεηαη έλα πνζνηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν νδεγεί ζχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα 

άπνςε ζην φηη ε εμφλησζε πξέπεη λα αθνξά έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κειψλ ηεο νκάδαο αιιά φρη 

απαξαίηεηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο. Πεξηζζφηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπλέπεηα πνπ έρεη ε εμφλησζε 

ζε ζρέζε κε ηελ επηβίσζε ηεο νκάδαο.  

Σν Γηεζλέο Έγθιεκα ηνπ ηειέζηεθε ζηε Ρνπάληα, απνηειεί ίζσο ηε πην απνηξφπαηα απφ ηηο άιιεο 

δχν γελνθηνλίεο ηνπ 20νπ αηψλα, ηε ζθαγή ησλ Αξκελίσλ απφ ηνπο Νεφηνπξθνπο θαη ηελ εμφλησζε 

ησλ Δβξαίσλ απφ ηνπο Ναδί. Γελ είλαη κφλν ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ (800.000 λεθξνί ζε έλαλ 

πιεζπζκφ 8.500.000), ζην θξάηνο ηεο θεληξηθήο Αθξηθήο. Δίλαη πεξηζζφηεξν, ε καδηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ν ηξφπνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εθηειέζεηο. Γελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νχηε ζάιακνη αεξίσλ, νχηε πνιπβφια ζε κεγάιν βαζκφ. Σα ζχκαηα ηεο 

γελνθηνλίαο (Σνχηζη θαη κεηξηνπαζείο Υνχηνπ) εθηειέζηεθαλ κε καλζέηεο θαη γθινκπο. Απηφ πνπ 

θάλεη απηή ηε γελνθηνλία ηξνκαθηηθά απίζηεπηε είλαη ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν 

δηαπξάρζεθε, κέζα ζε 100 εκέξεο ζθαγηάζηεθε ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. (Barnett, 2003). 

Ζ γελνθηνλία δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ηπθιή θαη άλαξρε βία, πνπ ζα πεξίκελε θαλείο απφ ηελ 

εηθφλα ηεο “πξσηφγνλεο” Αθξηθήο πνπ δίλεηαη ζηα δπηηθά ΜΜΔ. Ζ ζθαγή ζρεδηάζηεθε θαη 

εθηειέζηεθε κε ηξφπν νξγαλσκέλν. Γηαπξάρζεθε ζην κεγαιχηεξν βαζκφ απφ πνιηηνθχιαθεο, πνπ 

αξρηθά ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε λενιαίεο πνιηηηθψλ θνκκάησλ ησλ Υνχηνπ, θαη είραλ εθπαηδεπηεί θαη 

εμνπιηζηεί απφ ην ζηξαηφ ηεο Ρνπάληα κε ηε βνήζεηα ησλ Γάιισλ απνβιέπνληαο ζηελ 

ηξνκνθξάηεζε ησλ Σνχηζη. Δληνχηνηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζθαγέσλ ήηαλ απινί αγξφηεο 

επεξεαζκέλνη απφ ηελ πξνπαγάλδα. Ζ νπνία γηλφηαλ απφ ην ζεκαληηθφηεξν κέζν ελεκέξσζεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ην ξαδηφθσλν. Σα κελχκαηα κίζνπο έπαηδαλ παληνχ θαη 

ζπλέρεηα. Σν ad hoc Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην, δεκηνπξγήζεθε κε ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο γηα λα εθδηθάζεη ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ ζηε Ρνπάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

γελνθηνλίαο πεξίπνπ 800.000 αλζξψπσλ ην θαινθαίξη ηνπ 1994 . Καη ην 2003 νη δίθεο επεθηάζεθαλ 

θαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ιεγφκελσλ «ΜΜΔ ηνπ Μίζνπο» (Biju-Duval, 2007) δειαδή ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ηεο ρψξαο πνπ ζηελ νπζία πξνέηξεςαλ θαη θαζνδήγεζαλ ηελ εμφλησζε πεξίπνπ ηνπ 

10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ρνπάληα κφιηο κέζα ζε 100 κέξεο. 

 



 

 

5.γ. Ingando Project: Έλα camp αιιειεγγύεο ζηε κεηά-γελνθηνληθή Ρνπάληα 
 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο σο πξαθηηθή, κεηά ην ηέινο 

ηεο γελνθηνλίαο ζηε Ρνπάληα, σο θπβεξλεηηθή πξαθηηθή κε ζηφρν ηελ ζπκθηιίσζε αιιά ηειηθά ηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ηφηε θπβέξλεζεο κε ηε ιεηηνπξγία θαηαπιηζκψλ αιιειεγγχεο ζηηο νπνίεο 

πξνσζνχληαλ θαη νη πνιηηηθέο ηεο.  

Σν 1996, ην ingando μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί σο πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Νενιαίαο, Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεκάησλ, κε θχξην ζηφρν ζηα πξψηα ζηάδηά ηνπ ηελ ελζσκάησζε ησλ Σνχηζη πνπ 

επηζηξέθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επαλαπαηξηζκνχ. Ζ θπβέξλεζε ζθέθηεθε ηελ 

πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζε ηνπ εζληθηζκνχ 

αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ  Κνλγθφ, Μπνπξνχληη, Οπγθάληα, 

ηελ Δπξψπε θαη αιινχ. Πξνζδνθνχζε παξάιιεια νη επαλαπαηξηζκέλνη λα πηνζεηήζνπλ κηα 

πξνζθηιή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηδενινγία ηνπ θφκκαηνο πνπ ήξζε ζηελ εμνπζία κεηά ην ηέινο ηεο 

γελνθηνλίαο ην 1994, δειαδή ην Rwandan Patriotic Front, κε ηειηθφ ζηφρν ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο εμνπζίαο (Mgbako, 2005:211). Ζ παξαπάλσ πξαθηηθή αιιειεγγχεο πνπ 

εθαξκφζηεθε  ζηε Ρνπάληα σο επίζεκε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο, κνηάδεη λα 

εξγαιεηνπνηεί ηελ αλάγθε γηα αιιειέγγπα δξάζε, γηα δηθνχο ηεο πνιηηηθνχο ζθνπνχο, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ. Ζ εγθαζίδξπζε θαη ίζσο ε αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ Υνχηνπ απέλαληη 

ζηνπο Σνχηζη θαη ην αληίζεην, ρξεηάδεηαη ρξφλν, ηξηβή, δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη φρη δνκεκέλεο θαη’ 

επηβνιήλ, ζρεδφλ δηαδηθαζίεο, απφ ηα πάλσ. Ζ δσή «πέξα απφ ηελ ελνρή θαη ηελ εμηιέσζε» 

ζπκνχκελνη ηo Jean Amery, δελ ζηήλεηαη κε αλζξψπνπο-καξηνλέηεο, αιιά ρηίδεηαη κε θφπν ζε 

βάζνο ρξφλνπ.  

Σν 1999, ε NURC (National Unity and Reconciliation Commission) αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαπιηζκψλ αιιειεγγχεο (solidarity camps) ζε φιε ηε ρψξα, σο θχξηα πξαθηηθή εληφο Δζληθνχ 

ρεδίνπ δξάζεο κε ζηφρν ηε ζπκθηιίσζε δηα κέζνπ ηεο αιιειεγγχεο. Γεκηνπξγήζεθαλ μερσξηζηνί 

θαηαπιηζκνί απφ απηνί ησλ επαλαπαηξηζκέλσλ Σνχηζη κε νκάδεο ζηφρνπ πνιηηηθνχο, θνηλνηηθνχο 

θαη εθθιεζηαζηηθνχο εγέηεο, πξψελ πνιεκηζηέο, πξψελ ζηξαηηψηεο, θνηηεηέο, πφξλεο, δηθαζηέο θαη 

ελψζεηο γπλαηθψλ, κε ζηφρν θάζε πνιίηεο ηεο Ρνπάληα λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα ingando, ζε θάπνην 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, γηα θάπνηεο εκέξεο ή αθφκα θαη αξθεηνχο κήλεο. Ζ 

δηδαθηέα χιε ήηαλ πξνζαξκνζκέλε αλάινγα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ, σζηφζν 

δηαθξίλνληαη νκνηφηεηεο ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε φισλ ησλ ingandos, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

καζήκαησλ γηα ηελ ελφηεηα θαη ζπκθηιίσζε, καζήκαηα ηζηνξίαο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο βιάβεο ηνπ 



 

γελνθηνληθνχ θαζεζηψηνο, θαζψο θαη καζήκαηα ζε ζρέζε ηηο πνιηηηθέο ηεο ηφηε παξνχζαο 

θπβέξλεζεο (Mgbako, 2005:211). Μαζήκαηα αιιειεγγχεο θαη εζληθήο ζπκθηιίσζεο κε καζεηέο 

ζχκαηα θα ζχηεο ηεο πην ρπδαία βίαηεο γελνθηνλίαο, ιάκβαλαλ ρψξα ζηε κεηαγελνθηνληθή 

Ρνπάληα.  

Παξάιιεια νη παξαπάλσ δνκέο ρξεζίκεπαλ σο κέζν γηα ηε δηαδηθαζία απνζηξάηεπζεο ησλ 

καρεηψλ πνπ πνιέκεζαλ ζην Κνλγθφ θαη έπεηηα πήξαλ ηε ζέζε ησλ παιιηλνζηνχλησλ εληφο ηεο 

Ρνπάληα, θαζψο ε θπβέξλεζε ελζάξξπλε ηελ επηζηξνθή ηνπο. Πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία γηα 

επαλέληαμε θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε φινπο ηνπο επαλαζηάηεο, ε θπβέξλεζε 

θαλέξσλε ηνλ έθδειν θφβν ηεο πσο αλ δελ βνεζήζεη απηνχο ηνπο αληάξηεο ζηελ εηξεληθή 

επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ζα αλαδσνγνλεζεί ε εμέγεξζε (Mgbako, 2005:212). Γηαθαίλεηαη απφ ην 

παξαπάλσ ε εθκεηάιιεπζε ηεο αιιειεγγχεο, σο κέζν εθπιήξσζεο πνιηηηθψλ ζηφρσλ, θαη ηειηθά 

πην ζπγθεθξηκέλα σο κέηξν ηζρπξνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο. 

Σα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχηεθαλ εληφο ησλ θαηαπιηζκψλ αθνξνχζαλ ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, αμίεο 

ελφηεηαο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο, θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα ςπρνινγηθήο 

απνζηξαηησηηθνπνίεζεο, ηελ επαλέληαμε ζηελ πνιηηηθή δσή, θαη ην HIV / AIDS (Mgbako, 

2005:213). θεπηφκελνη ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δχλαληαη νη ππνζηεξηθηηθέο 

παξεκβάζεηο λα σθεινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ απεπζχλνληαο, σζηφζν δελ παχνπλ λα ηίζεληαη 

εζηθά εξσηήκαηα.  

Έλα πξψην αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, θαζψο έλα 47% θαιχπηνληαλ απφ 

ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ζην ζεκείν απηφ έξρεηαη ζην πξνζθήλην ην εξψηεκα, γηαηί έλα δηεζλήο 

νξγαληζκφο ζπκβάιιεη κεηά ην ηέινο ελφο δηεζλνχο εγθιήκαηνο θαη φρη πξηλ απφ απηφ; Ζ απάληεζε 

ζε απηφ δελ είλαη εχθνιε θαη δελ δπλάκεζα λα ηελ δψζνπκε εληφο ησλ νξίσλ ηεο εξγαζίαο καο. 

Χζηφζν θξίλνπκε ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζνχλ πηζαλέο ηαπηίζεηο κε ηε ζεκεξηλή πξνζθπγηθή θξίζε. 

Υίιηνη ηεηξαθφζηνη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη (ζηνηρεία ηα νπνία επηβεβαηψλνληαη πξνθνξηθά απφ 

ειιεληθέο ΜΚΟ πρ. ΜΔΣΑδξαζε θαη ΠΡΑΞΗ), πεξηκέλνπλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο λα 

εληαρζνχλ ζε κεηαβαηηθέο δνκέο θηινμελίαο ή ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο. Υίιηνη ηεηξαθφζηνη 

αλήιηθνη, ζε θαηαπιηζκνχο, ζηνπο δξφκνπο, ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο, ζχκαηα παηδηθήο εξγαζίαο, 

ζχκαηα πνιέκνπ, πεξηκέλνπλ ε Δ.Δ, νη θπβεξλήζεηο ηεο Γχζεο, νη ΜΚΟ λα ηνπο βξνπλ έλα ζπίηη, 

λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπο. Πνηνη είλαη φκσο νη παξαπάλσ, κε πνην ξφιν, 

γηαηί ρξεηάδεηαη λα ηνπο βνεζήζνπλ, ρσξίο ηειηθά θαη ηνπο αθνχζνπλ θαη πνηνο ελ ηέιεη ν ξφινο 

ηνπο πξηλ ηα παηδηά απηά θηάζνπλ ζηε ρψξα καο; Οη απαληήζεηο ζε απηφ θαη πάιη πνιχπινθεο θαη 

ηειηθά αλήζηθεο, αλ δνζνχλ γηα κηα αθφκε θνξά απφ ηα πάλσ θαη απφ εκάο ηνπο δπηηθνχο, σο 

πξνλνκηνχρνπο απηνχ ην πιαλήηε. Σν παξαπάλσ επηζεκαίλεηαη κε ζηφρν λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

αλάγθε λα πάξνπλ ην ιφγν νη επάισηεο νκάδεο αλαθνξηθά κε απνθάζεηο γηα ηηο δηθέο ηνπο δσέο. 



 

'Ζδε ην γξαθείν ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο 

πξνγξακκάησλ κε βαζηθνχο κεηφρνπο αλζξψπνπο πνπ βάιινληαη απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε 

(Community based protection), κε ζηφρν ηε ζπλνκηιία κε ηνπο πξφζθπγεο θαη ηειηθά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

5. δ. Δξκελείεο πνπ δόζεθαλ ζηε γελνθηνλία 

 

Ζ πξψηε εξκελεία πνπ δφζεθε ζηε γελνθηνλία ζηε Ρνπάληα ήηαλ ην εζλνηηθφ κίζνο. Απηφ 

ππνζηεξίρζεθε απφ δπηηθνχο κειεηεηέο αιιά θαη απφ ηα δηεζλή ΜΜΔ (Gibbs, 1994), ςάρλνληαο 

κία “εμσηηθή”, απφθνζκε γηα ην πνιηηηζκέλν καο Τπεξεγψ εξκελεία, μερλψληαο ηελ εζηθή θαη 

πνιηηηθή επζχλε ησλ Δπξσπαίσλ απνηθηνθξαηψλ ζηε Ρνπάληα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απηνχ, ε απαίηεζε ησλ Βέιγσλ γηα θαζνιηθή θαηαγξαθή βάζεη θπιήο ζε επίζεκν δειηίν 

ηαπηφηεηαο απφ ην 1926, κεγαιψλνληαο απφ ηε κία ηελ εζλνηηθή δηάθξηζε, δίλνληαο απφ ηελ άιιε, 

έλα εξγαιείν δηεπθφιπλζεο ζαλάησζεο ησλ Σνχηζη. Παξάιιεια νη ηεξαπφζηνινη επαγγειηζηέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Βέιγνπο ήδε απφ ην 1908, ρψξηδαλ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηελ εζλφηεηα θαη 

δνκνχζαλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληζρπζνχλ νη δηαθξηηνί ξφινη ησλ 

νκάδσλ, θπξίαξρνη νη Σνχηζη θαη ππνηαγκέλνη νη Υνχηνπ. Μία γελνθηνλία φκσο απαηηεί κία 

θηλεηήξηα δχλακε πέξαλ ηνπ εζλνηηθνχ κίζνπο θαη εθεί πέζακε ζηελ παγίδα ηνπ Μάιζνπο, 160 

ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. 

Ζ επφκελε θαη θπξίαξρε ζεσξία πνπ επηθξάηεζε σο βαζηθή γηα εξκελεία ηεο γελνθηνλίαο, ήηαλ ν 

Μαιζνπζηαληζκφο. ηη δειαδή, ε πεξηβαιινληηθή ζπαληφηεηα ζε πφξνπο (ιφγσ αξηζκεηηθήο κφλν 

αχμεζεο ησλ απνζεκάησλ ηξνθήο) θαη ε γεσκεηξηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη ε θχξηα αηηία 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ ζχλδεζε ηεο δεκνγξαθηθήο πίεζεο κε ηελ γελνθηνλία ζηε Ρνπάληα, βξήθε 

αξθεηνχο ππνζηεξηρηέο (Prunier, Andre, Platteau θ.α παξαηίζεηαη: Diamond 2005).  

Ο Kaplan ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο είηε καο αξέζεη είηε φρη, νη θξίζεηο ζε πνιιέο ρψξεο ζην 

πξνβιέςηκν κέιινλ ζα είλαη ρνκπζηαλέο θαη καιζνπζηαλέο. Ζ βία θαη ν πφιεκνο ππνζηεξίδεη ν 

ίδηνο, είλαη ζαθείο απνδείμεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε ζηε Αθξηθή. Ζ ππφζεζε ελφο 

λενβαξβαξηζκνχ, βαζίζηεθε ζηελ ηδέα φηη ν λένη άλζξσπνη ζηελ Αθξηθή νδεγνχληαη ζηε βία απφ 

ηελ πιεζπζκηαθή πίεζε θαη ηελ νηθνινγηθή θαηάξξεπζε, κε ηελ ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ ζαλ apriori 

πηζαλή ζθαλδάιε γηα βίαηεο ζπγθξνχζεηο. 

Ζ θξηηηθή απηήο ηεο εξκελείαο ππήξμε άκεζε απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Ρηδνζπαζηηθέο Πνζνηηθέο 

έξεπλεο cross country ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή δείρλνπλ φηη ε αθζνλία ησλ πφξσλ αληηζέησο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο. Δπίζεο νη Bogale θαη Korf (2007)απέδεημαλ φηη ε ζπαληφηεηα 



 

ησλ πφξσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα επσθειείο ζπκθσλίεο, αιιειέγγπνπ κνηξάζκαηνο, 

κεηαμχ θησρψλ θαη πινπζίσλ αγξνηψλ, παξέρνληαο θίλεηξα γηα ζπλεξγαηηθέο ιχζεηο. Γπλεηηθά νη 

παγίδα ηνπ Μαιζνπζηαληζκνχ κπνξεί λα ζπάζεη, αλ νη ηνπηθνί ζεζκνί παξέρνπλ νηθνλνκηθά 

θίλεηξα γηα επλντθέο ζπλεξγαζίεο, κηαο θαη ε ρξήζε ησλ πφξσλ δελ είλαη θάηη θπζηθφ θαη απηφκαην 

αιιά κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία κε δπλαηφηεηεο ηφζν γηα ζπλεξγαζία φζν θαη γηα ζπγθξνχζεηο. 

Ζ θξηηηθή ζπλερίζηεθε απφ ηνπο ππνζηεξηρηέο ελφο soft Μαιζνπζηαληζκφπ. Ο Homer Dixon (1999) 

πξνηείλεη έλα κνληέιν φπνπ ε πεξηβαιινληηθή ζπαληφηεηα πξνθαιείηαη απφ 3 παξάγνληεο: α. 

Τπνβάζκηζε Πφξσλ, β. Αχμεζε πιεζπζκνχ, γ. Άληζε θαηαλνκή πφξσλ. Πξνηείλεη κηα ππφζεζε 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αδπλακίεο ηεο αγνξάο, νη δηαλεκεηηθέο αληζφηεηεο 

θαη ε έιιεηςε θεθαιαίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηβαιινληηθή αλαζθάιεηα κπνξεί λα απμήζεη ηε 

βία. Φηάλεη φκσο απηή ε νηθνινγηθή πεξηζσξηνπνίεζε λα νδεγήζεη ζηε ζθαγή 800.000 αλζξψπσλ;  

Οη παξαπάλσ εξκελείεο κνηάδνπλ λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 

φπνπ ηα δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο καο ρηππνχλ ηελ θακπάλα O Dalby (2000),  

επηζεκαίλεη φηη ε πηψζε ζηελ πνηφηεηα ή πνζφηεηα ελφο αλαλεψζηκνπ πφξνπ αιιεινεπηδξά κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ελζαξξχλνληαο ηηο ηζρπξέο νκάδεο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ λα 

κεηαηνπίζνπλ ηε δηαλνκή ησλ πφξσλ πξνο φθειφο ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, κηαο θαη ν αληαγσληζκφο ησλ 

κεγάινο εηαηξηψλ απνηειεί θηλεηήξην δχλακε γηα πξαθηηθέο αιιαγέο ζηε ρξήζε ηεο γεο. Ο Bachler 

(1995) ηνλίδεη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλζξψπηλε δξάζε ζε κεγάιε 

θιίκαθα, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη φρη απιά απφ κφλεο ηεο ε ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη αζηηθνπνηεκέλεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο δελ εμαξηψληαη άκεζα απφ ην θπζηθφ 

θεθάιαην φπσο απαηηείηαη ζηνπο αγξνηηθνχο ηνκείο θαη επνκέλσο ην πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηηο θησρέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη δηαθξίζεηο αλαθνξηθά κε ηε γε θαη ηελ 

ηδηνθηεζία. Πάξαπηα ν Dalby (ν.π.) επηζεκαίλεη φηη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο δελ ήηαλ ε 

θξίζηκε αηηία γηα ηε βία ζηε δεθαεηία ηνπ 90ο ζηε Ρνπάληα. Οη δηαθξίζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

ππεξθαιχθζεθαλ απφ ηηο ηζρπξέο εζλνπνιηηηθέο ξήμεηο πνπ επηζηξαηεχηεθαλ απφ ηηο ειίη ζε κία 

απειπηζκέλε γελνθηνληθή πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ εμνπζία. 

Σν ηζρπξφ εξκελεπηηθφ κνληέιν ηεο γελνθηνληθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Standon (1998), δίλεη κία 

μεθάζαξε εηθφλα ζηα πσο θαη ζηα γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπάληα, κέζα απφ ηηο 8 θάζεηο απηήο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αηηηαθψλ παξαγφλησλ.  

 Καηάηαμε θαη ηαμηλφκεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ “εκείο ελαληίσλ απηψλ”. Απηφ 

εληζρχζεθε απφ ηνπο Βέιγνπο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε παξνρέο ζηνπο Σνχηζη κε ηα “ιεπθά” 

ραξαθηεξηζηηθά, ζπλεξγαδφκελνη καδί ηνπο, επηδεηλψλνληαο ηηο παξαδνζηαθέο δηαηξέζεηο. 

 πκβνινπνίεζε. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ αλάινγα ηε θπιή λνκηκνπνηψληαο απηφ 



 

κέζσ ηαπηνηήησλ.  

 Απαλζξσπνίεζε. Ζ νκάδα ησλ ζπκάησλ απαλζξσπνηείηαη, παξνκνηάδνληαη κε δψα ζηα 

ΜΜΔ, επηδηψθνληαο ηελ ηδενινγηθή δηθαηνιφγεζε απηψλ πνπ πινπνηνχλ ηελ γελνθηνλία, 

ηζρπξηδφκελνη πσο θαζαξίδνπλ ηελ θνηλσλία. Τπεξληθψληαο ηειηθά ηελ θπζηνινγηθή απνζηξνθή 

ησλ αλζξψπσλ γηα ηηο δνινθνλίεο. 

 Οξγάλσζε. Οκάδεο κίζνπο νξγαλψλνληαη, νη πνιηηνθχιαθεο εμνπιίδνληαη θαη 

εθπαηδεχνληαη. Σα ΜΜΔ Υξεκαηνδνηνχληαη. 

 Πφισζε. Οη κεηξηνπαζείο ζηνρνπνηνχληαη ή δνινθνλνχληαη. ζνη πξνζπαζνχλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ εηξήλε θαηαγγέιινληαη σο πξνδφηεο. Ζ πξνπαγάλδα ηνπ κίζνπο έρεη σο 

άμνλα ησλ ζπλζεκάησλ ηεο αλ δελ είζηε καδί καο είζηε ελαληίσλ καο. 

 Πξνεηνηκαζία. Λίζηεο ζαλάηνπ θαηαξηίδνληαη. Γνθηκαζηηθέο θαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Αηηκσξεζία ζε παγθφζκην επίπεδν αξά πξάζηλν θσο γηα νινθιήξσζε ηεο γελνθηνλίαο. εκαληηθφ 

ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε κέρξη ην 1994 ζθαγηάδνληαλ Σνχηζη θαη Υνχηνπ αιιά θαλέλαο 

δηεζλείο νξγαληζκφο δελ παξελέβεη ελψ γλψξηδαλ. 

 Δμφλησζε. Μεηά ηελ θαηάξξηςε ηνπ αεξνπιάλνπ ηνπ Πξνέδξνπ Habyarimana, ε ζθαγή 

μεθίλεζε ακέζσο ιφγσ εμαηξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο. 

 Άξλεζε. Άξλεζε βηαηνηήησλ θαη απεηθφληζε ησλ δνινθνληψλ σο δηθαηνινγεκέλε 

ζαλάησζε ζε πφιεκν ή ζε πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί αλ θαη γλψξηδαλ, δελ ζηακάηεζαλ ηε γελνθηνλία. Παξφηη νη ΖΠΑ θαη ην ΖΒ 

ήηαλ πξφζπκν λα δεζκεχζεη δηζεθαηνκκχξηα γηα λα ζσζνχλ νη άλζξσπνη ζηε Βνζλία, φπνπ ήηαλ 

ιεπθνί θαη ν πφιεκνο θνληά ζηα ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ήηαλ απξφζπκνη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ρνπάληα ζε κία ρψξα Μαχξσλ θαη κε κεδέλ ζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα. Απηφ ην ξαηζηζηηθά δηπιφ πξφηππν, καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ε εζηθή καο 

αδηαθνξία γηα απνθιεηζκέλνπο αλζξψπνπο άιιεο θπιήο ζε κία καθξηλή Ήπεηξν, έζαςε ηελ θνηλή 

καο αλζξσπηά. Ζ αιιειεγγχε απέθηεζε κία ρξνηά ηδηνθηεζηαθνχ πξντφληνο, πνπ πσιείηαη φπνηε 

ζπκθέξεη εκάο σο ρνξηαζκέλνπο δπηηθνχο, αλάινγα κε ηα αληαιιάγκαηα κε φξνπο αγνξάο. 

 

5.ε. Η Ηζηθή ηεο ωζίβηαο Λέκβνπ ζηελ πεξίπηωζε ηεο γελνθηνλίαο ζηε Ρνπάληα. 

 

Ο Polanyi (2007), αζθψληαο θξηηηθή ζην καιζνπζηαληζκφ, ηνλίδεη πσο γηα ηνλ Malthus, ε 

θαηάξγεζε ηεο θνηλσληθήο αξσγήο πξνο ηνπο θησρνχο, ήηαλ ε κφλε δπλαηή, ζθιεξφηαηε ζσηεξία 

ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, κε φξνπο νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Γηα ηνλ 

Malthus, ηίπνηα δελ ήηαλ πην πξαγκαηηθφ απφ ηα πιηθά αγαζά. Γηα απηφλ νη Νφκνη ηηο αγνξάο 



 

απνηεινχζαλ ηα φξηα ησλ αλζξσπίλσλ δπλαηνηήησλ. Με ηε ζεσξία ηνπ, ε νηθνλνκηθή θνηλσλία 

δηαρσξίζηεθε απφ ην πνιηηηθφ θξάηνο, θαηέζηεζε ηε γνληκφηεηα ηεο γεο θαη ηνπ αλζξψπνπ 

ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο λέαο απνθαιπθζείζαο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Garrett Hardin κε ηε 

καιζνπζηαλή ζεσξία ηνπ, “Ζζηθή ηεο σζίβηαο Λέκβνπ”, πξνθαλψο θαη δελ ζα άπισλε θαλέλα 

αιιειέγγπν ρέξη ζηνπο πνιίηεο ηεο Ρνπάληα. 

Ο Hardin (1974), δηαρσξίδεη ηελ εζηθήο ηνπ δηαζηεκφπινηνπ θαη ηελ εζηθήο ηεο ζσζίβηαο ιέκβνπ. 

Ζ πξψηε ππνζηεξίδεη πσο αθνχ κνηξαδφκαζηε ηε δσή ζε απηφλ ηνλ πιαλήηε, θάζε άλζξσπνο ή 

θνξέαο μερσξηζηά, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαζηξέθεη ή λα ζπαηαιά πεξηζζφηεξν απφ ην δίθαην 

κεξίδην πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. Ο Hardin ραξαθηεξίδεη ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, επηθίλδπλε θαη 

πξνο δηθαηνιφγεζε απηνθηνληθψλ πνιηηηθψλ φηαλ πξαγκαηψλεηαη απφ κε ζπλεηνχο ηδεαιηζηέο, κηαο 

θαη ην δηαζηεκφπινην γε γηα ηνλ ζπγγξαθέα δελ έρεη θαπεηάλην. Μία ηέηνηα ελζνπζηψδεο αιιά κε 

ξεαιηζηηθή γελλαηνδσξία νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ εζηθή ηεο ζσζίβηαο ιέκβνπ, κηαο εζηθήο πνπ 

θξίλεη φηη κπνξεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε δεηήκαηα ππεξπιεζπζκνχ θαη πείλαο.  

Παξαθνινπζεί ινηπφλ κηα βάξθα αθπβέξλεηε ζε κηα εζηθή ζάιαζζα κε 50 άηνκα – νη πινχζηεο 

ρψξεο- θαη άιια 100 λα θνιπκπνχλ γχξσ ηεο δεηψληαο βνήζεηα – νη θησρέο ρψξεο. Ζ ζσζίβηα 

ιέκβνο έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα εηζξνήο αηφκσλ, φπσο θαη ν πιαλήηεο καο. Αλ θαη ε βάξθα 

κπνξεί λα δερζεί άιια 10 άηνκα απηφ ζα δηαθηλδχλεπε ηελ αζθάιεηα ησλ ήδε ζσζκέλσλ Ζ επηινγή 

ηνπ ρξηζηηαληθνχ θηιάλζξσπνπ ηδεψδνπο, σο θχιαθεο ηνπ αδειθνχ καο ή απηή ηνπ καξμηζηηθνχ 

αιιειέγγπνπ ηδεψδνπο δελ θξίλνληαη εθηθηέο, ρσξίο λα έρνπλ ηίκεκα ηα πινχζηα έζλε. Ζ πιήξεο 

δηθαηνζχλε ηνλίδεη ν Hardin νδεγεί ζε πιήξε θαηαζηξνθή.  

Ο Hardin επηζεκαίλεη πσο αλ νη θησρέο ρψξεο ήηαλ νη ίδηεο ππεχζπλεο γηα ηελ επεκεξία ηνπο, 

θάπνηα ζηηγκή ζα κάζαηλαλ κε ηνλ δχζθνιν θαη ζθιεξφ ηξφπν, δειαδή ηελ εκπεηξία κηαο θξίζεο, 

φπσο ε γελνθηνλία ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπάληα. Σνλίζεη πσο φζν απμάλεηαη ν πιεζπζκφο, ηφζν ζα 

απμάλνληαη πξννδεπηηθά νη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, αλαγλσξίδνληαο ζαθέζηαηα κηα 

αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ δελ ζα πξνζέθεξαλ 

βνήζεηα νη πινχζηεο ρψξεο ν πιεζπζκφο ζα ειέγρνληαλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαθνηπρίεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο απηψλ. πσο έγηλε ζηε Ρνπάληα βάζεη απηήο ηεο πεζηκηζηηθήο εξκελείαο. Ο 

πξνηεηλφκελνο ζθιεξφο ηξφπνο, πνπ αθνινπζεί ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη έπεηηα εγθαηάιεηςεο απηψλ 

ησλ πξνζψπσλ, θινλίδεη ηελ πξψηηζηε θαη δηαηζζεηηθά πην άκεζε θαλνληζηηθή αμία ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο πνπ έγθεηηαη ζην φηη νθείινπκε λα κελ ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηνπο άιινπο 

κε ζθιεξφηεηα (Βαζηιφγηαλλεο, 2013: 174). 

Σα κέξε πνπ θξίλεη πσο κπνξνχλ λα ζσζνχλ απφ πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο είλαη ιίγα θαη 

εθιεθηά. Γηα ηνλ Σεμαλφ νηθνιφγν ηειηθά, ρσξίο παγθφζκηα θπβέξλεζε πνπ ζα ειέγρεη ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε κφλε εζηθή πνπ ζα θέξεη ηθαλνπνίεζε ζηηο 



 

επφκελεο γελεέο είλαη ε εζηθή ηεο ζσζίβηαο ιέκβνπ. Μηα εζηθή, ζθιεξή, γηα φινπο ηνπο άιινπο θαη 

βνιηθή γηα Δκάο. Μηα εζηθή πνπ ζα θαζνδεγεί ίζσο πνιηηηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ απνζηψπεζε 

γελνθηνληψλ, κε ζηφρν ηε δηθή ηνπο ηειηθά πξνζηαζία. Tα ζεκάδηα ηνπ νηθνθαζηζκνχ δηαθαίλνληαη 

ζε έλα πξψην επίπεδν, πξάγκα ην νπνίν επηδηψθεη πξνθιεηηθά λα καο πξνβάιιεη ν Hardin. Γελ 

είλαη φκσο ν νηθνθαζηκφο απηφ πνπ καο πξνβιεκαηίδεη ζηελ εζηθή πξνζέγγηζε ηνπ ησλ Hardin & 

Malthus. Αιιά ν θαζηζκφο, ρσξίο ην κεηακνληέξλν εχερν πξφζεκα νίθν-. Ζ θηλδπλνινγηθή θαη 

ελίνηε ηξνκνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ, ππεξηνλίδεηαη κε απιντθά 

επηρεηξήκαηα, κε ζηφρν ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θαηνίθσλ απηνχ ηνπ πιαλήηε, ζε ηθαλνχο 

κνξθσκέλνπο δπηηθνχο, θπξίαξρνπο πνιηηηζκηθά θαη ηερλνινγηθά θαη θαξθηλψκαηα 

ππναλάπηπθηνπο, κε αθαηαλφεηεο πνιηηηζκηθέο εθθάλζεηο, παξαδφζεηο, θαη εζλνηηθέο ζπγθξνχζεηο. 

Γηα απηφ θαη θάζε καιζνπζηαλή εξκελεία βίαησλ θξίζεσλ καο βξίζθεη εμαηξεηηθά ζθεπηηθνχο. 

Γηαθαίλεηαη πσο ν Hardin απνπεηξάηαη λα πξνζδψζεη ζηελ νηθνινγία έλαλ ζπληεξεηηθφ, 

θηινθαπηηαιηζηηθφ, εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο, θαη φρη επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα. Υσξίο λα 

ππνηηκάκε ην πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ θξίλνπκε πσο ε αδπλακία ζηε πξνζέγγηζή ηνπ 

ζέκαηνο είλαη δνκηθή. Αξλείηαη ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα σο νπηνπηθέο θαη ηειηθά 

θαηαζηξνθηθέο, εζεινηπθιψληαο απέλαληη ζε άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαη εζηηάδνληαο ζην 

δίπνιν θησρέο θαη πινχζηεο ρψξεο. Σν πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ, ππνζηεξίδνπλ νη Taylor θαη 

Garcia Barrios, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ην επίθεληξν ζε θάζε αλάιπζε ησλ αηηηψλ ή ηεο 

ηππνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ή πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο. Οη 

δνκηθέο ζπλζήθεο ηνλίδνπλ, παξάγνπλ ζεζκηθή αλεπάξθεηα θαη ζπλερηδφκελε εμαζιίσζε (1999:6) 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπάληα ηειηθά κηα γελνθηνλία. πσο έρεη απνδείμεη ν Sen (1994) έλαο 

ιηκφο γηα παξάδεηγκα νθείιεηαη ζηα άληζα δηθαηψκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ εγγελψο ηελ 

θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Ή αθφκα νη απεηιέο γηα ηε βηφζθαηξα πξνέξρνληαη φρη απφ πεξηνρέο κε 

πςειφηεξν ξπζκφ πιεζπζκηαθήο αχμεζεο αιιά απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ κε ηε κεγαιχηεξε 

ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη νηθνινγηθψλ απνβιήησλ. 

Ζ ζπγθπξία γηα ηνλ Hardin γίλεηαη επίηεπγκα θαη ιφγνο δηαθχιαμεο ησλ θεθηεκέλσλ, απφ ηε ζέζε 

πνπ βξίζθεηαη, σο ιεπθφο κνξθσκέλνο νηθνγελεηάξρεο, θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ ησλ ΖΠΑ. Θα 

είρε ηελ ίδηα εζηθή πξνζέγγηζε αλ θαλείο δελ ηνπ δηαθχιαζζε ηε ζέζε απηή, θαιχπηνληαο ηνλ κε 

έλα πέπιν άγλνηαο θαη βάδνληάο ηνλ ζηε ζέζε ελφο Σνχηζη; Ο Nagel (2011) ππνζηεξίδεη πσο ην 

απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ καο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εληαζζφκαζηε 

θαη κεηαιιαζζφκαζηε αλάινγα κε ηε ζέζε καο ζε απηφ. Ζ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν ζα είλαη δπλαηφλ γηα ηνλ θαζέλα απφ εκάο λα δνχκε έλαλ αμηνπξεπή θαη νινθιεξσκέλν βίν, 

δελ κπνξεί λα αθνξά ηηο επηδηψμεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο καο αιιά πξέπεη λα καο εγγπάηαη κε 

ακεξνιεςία φηη είκαζηε ζε ζέζε λα επηιέμνπκε θαη λα αθνινπζήζνπκε φηη επηιέμακε, έρνληαο φινη 



 

ίζε αμία, εγγελή αμία. 

Ζ αιιειεγγχε πξνηάζζεηαη, σο ζεηηθή αλαδηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο ηνπ Καλη, σο 

ζεβαζκφο ηειηθά ηεο απηαμίαο φισλ φζσλ δνπλ ζην πεξηζψξην ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ πφξσλ, φζσλ 

είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, ζπκπξάηηνληαο ζηελ αλαθνχθηζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπκε απφ 

θνηλνχ θνξείο ηεο αμίαο καο. Πεξηπηψζεηο φπσο ε γελνθηνλία δχν θπιψλ ζην ίδην ρσξηθφ 

πεξηβάιινλ, θάλνπλ απαξαίηεηε ηε ζχλδεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ βίνπ, εηδηθά αλαθνξηθά 

θαη ηα δεηλά, ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο δελ αθνχκπεζαλ κε θαλέλα ηξφπν ηε παξαβηαζηηθφ Βέιγην 

ηφηε, αιιά ζήκεξα νη απνιήμεηο ηεο απνηθηνθξαηίαο θαίλεηαη ηνπο επεξεάδνπλ άκεζα κε ηνλ 

ρεηξφηεξν ηξφπν.  

Τπνζηεξίδνπκε πσο απηφ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ ηζφηεηα ησλ πφξσλ, σο αηνκηθφ δηθαίσκα 

θαη φρη σο δήηεκα πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε κίαο νκάδαο. Ο Dworkin (2006) ππνζηεξίδεη, φηη ε 

ηζφηεηα θξίλεηαη κε βάζε ηνπο πφξνπο πνπ έρεη θάζε πξφζσπν ζηε δηάζεζή ηνπ θαη φρη κε ην 

κέγεζνο ηεο επηπρίαο πνπ θαηνξζψλεη. Γελ πξέπεη λα παιεχνπκε γηα λα θάλνπκε ηνπο αλζξψπνπο 

εμίζνπ επηπρείο, αιιά γηα λα εμαζθαιίδνπκε ζηνλ θαζέλα ίζνπο πφξνπο, ψζηε λα επηδηψθεη ηνπο 

δηθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη λα αλαδεηάεη ηνλ δηθφ ηνπ δξφκν πξνο ηελ επηπρία. Ζ δηαθχιαμε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ πφξσλ κεηακνξθψλεη ην δήηεκα ηεο δίθαηεο δηαλνκήο ζπζηαηηθφ θαη ηνπ επ δελ, κέζα 

απφ ην δηθφ καο ππεπζχλσο δελ, απνξξίπηνληαο θάζε εηεξνθαζνξηζκφ αιιά παίξλνληαο ζηα 

ζνβαξά ηα δηθαηψκαηά ηνπ θάζε αηφκνπ αιιά θαη θξάηνπο μερσξηζηά. Ο πξνηεηλφκελνο απφ εκάο 

ηξφπνο, ζηνρεχεη ζε κία ειεχζεξε δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε ησλ θξαηψλ, κε ηε κέζνδν ηεο 

αλαζηνραζηηθήο ηζνξξνπίαο, γηα λα μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ κηα ζπδήηεζε νξζνινγηθψλ εζηθψλ 

επηρεηξεκάησλ. 

Αλ δελ πξνζπαζήζνπκε λα ρηίζνπκε ηδαληθά πνπ λα βαζίδνληαη ζε κία νηθνπκελνπνίεζε ηεο 

εζηθήο, δηεπξχλνληαο ηνλ θχθιν ηεο εζηθήο ζπλάθεηαο, ην απνηέιεζκα αλαπφθεπθηα ζα ην 

γεπηνχκε θαη νη ίδηνη. Ζ Γε καο ρηππά ηελ θακπάλα δπλαηά, ππελζπκίδνληαο ηελ αιιειεμάξηεζή 

καο. Σν θνηλό κέιινλ ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλή ειεπζεξία καο ζε έλαλ πιαλήηε πνπ κνηξαδόκαζηε 

(Koukouzelis, 2012: 179), αλαπηχζζνληαο κηα ζρέζε κεηαμχ αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαλνληζηηθή θαη φρη εκπεηξηθή, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα ζπγγξαθέα. 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο θνηλήο κνίξαο, σο κέιε θνηλνηήησλ, αο έιινληα φληα κε ειεχζεξε 

βνχιεζε, ίζσο καο νδεγήζεη ζε βηψζηκεο πνιηηηθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε κε φξνπο 

ηζφηεηαο,ειεπζεξίαο, φρη φκσο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν αιιά σο απνηέιεζκα ελφο αιιειέγγπνπ 

δίθαηνπ ζρεζηαθνχ θνζκνζπζηήκαηνο, πνπ κεξηκλά θαη θξνληίδεη ην ζήκεξα ρσξίο λα μερλάεη ην 

αχξην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηεξή θαη απαξαβίαζηε αιιά φρη απμεηηθά πνιχηηκε αμία ηελ 

αλζξψπηλεο δσήο. Καη λαη κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε θαη νθείινπκε λα ην πξάμνπκε.   

πσο επηζεκαίλεη ν Rorty (2000), δελ είλαη εχθνιν λα εγθαηαιείςνπκε ηελ ηδέα ηεο αησληφηεηαο 



 

θαη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηε γλψζε ηνπ πξνυπάξρνληνο πξαγκαηηθνχ κε ηελ ειπίδα ελφο 

ελδερφκελνπ κέιινληνο. Ο θαιιηεξγεκέλνο αιαδνληθά εαπηφο ηνπ εληαγκέλνπ, ζέινληαο ή κε, 

πνιίηε ζε ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, κνηάδεη λα κε κπνξεί λα ηνλ αθήζεη λα ζπλέιζεη απφ ην 

λαξθηζζηζηηθή πιήγκα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη δελ είλαη ν κφλνο θαη δελ είλαη κφλνο ζην 

πιαλήηε. Ζ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ δεηλψλ ησλ φπνησλ άιισλ ζε φπνην ρψξν, εγγχηεξν ή φρη, 

αθφκα θαη ηηο θνξέο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ειίη, αθφκα θη φηαλ δελ ππάξρεη 

αληίινγνο, δελ αθήλεη, πηζηεχνπκε ζζελαξά θαλέλαλ αλέπαθν. Ζ θηλδπλνινγία, αλαθνξηθά κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ επξσπατθψλ αμηψλ ή αθφκα θαη βηνινγηθψλ γελεψλ, δείρλεη λα 

θηάλεη ζηα φξηά ηεο, κηαο θαη νη αιιειέγγπεο δξάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο, απφ ηα θάησ, θαη 

κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ηα ζεκέιηα γηα κηα άιιε θνηλσλία. Σν κφλν πνπ απνκέλεη είλαη ε ζπλεηδεηή 

ζχλδεζε απηψλ πνπ επηιέγνπλ λα είλαη εθεί ν έλαο γηα ηνλ άιινλ θαη ε ηειηθή απφθαζε ηνπ 

θαζελφο απέλαληη ζε έλα θαζήθνλ αιιειεγγχεο γηα ηζφηεηα.  
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Ο Camus ζην έξγν ηνπ «Παλνχθια» (1990), κηιάεη γηα ηελ έλλνηα πνπ καο απαζρφιεζε ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζειίδεο θαη κήλεο, σο αιιειεγγχε ησλ πνιηνξθεκέλσλ. Οη ρηππεκέλνη αηθλίδηα απφ 

κηα αξξψζηηα πνπ φζν ηνπο αθνξά φινπο θαη φιεο κέζα ζηα πεξηνξηζκέλα φξηα κηαο πφιεο, ηφζν 

ηνπο απνθιείεη απφ ηνλ έμσ θφζκν, πξνζδίδνπλ θαη εκάο κία μεθάζαξε εηθφλα γηα ην θαζήθνλ 

αιιειεγγχεο. ζε βνήζεηα θη αλ δίδεηαη απφ ηνπο έμσ απηήο ηεο παγσκέλα απνκνλσκέλεο απφ ηελ 

επηδεκία πφιε, δελ παχνπλ νη κέζα λα ηε βξίζθνπλ εηιηθξηλή αιιά απφκαθξε.  

«Καη θάζε θνξά, ν γηαηξφο έραλε ηελ ππνκνλή ηνπ κε ηηο πκλνινγίεο θαη ηηο επνπνηίεο. Ήμεξε 

βέβαηα πσο ε ζπκπαξάζηαζε ήηαλ εηιηθξηλήο, αιιά δελ κπνξνχζε λα εθθξαζηεί παξά κέζα απφ ην 

ζπκβαηηθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλζξσπνη γηα λα δειψζνπλ απηφ πνπ ηνπο ζπλδέεη κε 

ηελ αλζξσπφηεηα. Κη έλα ηέηνην ιεμηιφγην δε ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο κηθξέο, θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ Γθξαλ, νχηε λα ινγαξηάζεη ηη ζήκαηλε ν Γθξαλ κέζα ζηελ παλνχθια» (Camus, 

1990:130) 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ηζαθίδνπλ ηνπο αδηθεκέλνπο απηνύ ηνπ θόζκνπ, νη κηθξέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

όζσλ ηα βηώλνπλ, δελ κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ από απόζηαζε. Η βνήζεηα δύλαηαη λα είλαη 

εηιηθξηλήο, θαη λα καο θέξεη θνληά ζε όηη καο θάλεη αλζξώπνπο, ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη 

αλζξσπόηεηα ζην ζύλνιό καο, αιιά πνηέ δε ζα είλαη ε ίδηα, όπσο ε ελ ησ βάζεη νπζηαζηηθή 

ππνζηήξημε όζσλ δνπλ ζε αληίζηνηρεο ζπλζήθεο,  κε ηνλ εθάζηνηε πνιηνξθεκέλν. Ο Σαξνύ, έλαο μέλνο 

πνπ μέκεηλε ζηελ ρηππεκέλε από ηελ παλνύθια πόιε, κέλεη θαη απνθαζηζηηθά επηιέγεη λα βνεζήζεη, 

επηθαινύκελνο ηελ αξρή ηεο θαηαλόεζεο (ν.π. ζ:123). Γενληνινγηθά ινηπόλ, ν Σαξνύ ζηέθεη 

αιιειέγγπνο εληόο ηεο πόιεο, θαηαλνώληαο ξηζθάξεη κε ηε δσή ηνπ θαη γίλεηαη κέινο ησλ 

πνιηνξθεκέλσλ. Η Παλνύθια ηνπ Camus, καο δηδάζθεη πσο αλ δελ θαηαλνείο δελ κπνξείο λα ζηαζείο 

αιιειέγγπνο, θαη γηα λα θαηαλνήζεηο νθείιεηο λα έρεηο θάλεη πξνεγνπκέλσο ηελ επηινγή λα κείλεηο, 

πιάη ζηνλ άιινλ. 
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