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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον θεσμό της ακούσιας νοσηλείας ψυχικά 

πασχόντων ατόμων και τα ζητήματα που θέτει, νομικά και βιοηθικά. Εκκινεί από την ιστορική 

εξέλιξή του (Μέρος 1ο), συνεχίζει με τους βιοηθικούς προβληματισμούς που εγείρονται ως προς 

την πρακτική του ακούσιου εγκλεισμού (Μέρος 2ο), και καταλήγει στη σύγχρονη νομική 

αντιμετώπιση του (Μέρος 3ο). 

Συγκεκριμένα, στο 1ο μέρος επιχειρείται μία εννοιολογική οριοθέτηση των όρων ψυχική 

υγεία και πάθηση (Ι), αναλύεται η φαινομενολογία τους (ΙΙΙ), καθώς και ο ρόλος της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης (IV, V, VI) στην κοινωνική επανένταξη των νοσούντων (ΙII). 

Στο 2ο μέρος αναλύονται οι ποικίλοι βιοηθικοί προβληματισμοί που εγείρονται από το 

θεσμό της ακούσιας νοσηλείας, ως θεσμού περιοριστικού της ελευθερίας (Ι), αλλά και της 

αυτονομίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου (ΙΙ), τόσο κατά τη φιλοσοφική θεωρία 

του J.S. Mill (A) όσο και κατά τη θεωρία του Imm. Kant (Β).  Εν συνεχεία, αναλύεται η ηθική και 

νομική αντιμετώπιση του ψυχικά πάσχοντος ατόμου (ΙΙΙ) και κλείνει το μέρος αυτό με την 

ανάλυση των δύο διαστάσεων του ως άνω θεσμού της ακούσιας νοσηλείας (ΙV). 

Στο 3ο μέρος της εργασίας αυτής επεξηγείται το νομικό πλαίσιο ενεργοποίησης του 

μέτρου της ακούσια νοσηλείας, τόσο προ της ισχύος του Ν. 2071/92 (Ι), όσο και μετά την ισχύ 

αυτού (ΙΙ). Ακολούθως, παρατίθενται κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που ελήφθησαν μετά 

την τομή που επέφερε ο ως άνω νόμος στην προώθηση της ψυχικής υγείας (ΙΙΙ) και καταλήγουμε 

στα προβλήματα και τις ανακολουθίες, ως προς την εφαρμογή στην πράξη του νόμου αυτού 

(IV). 

Τέλος στο 4ο μέρος παρατίθενται προτάσεις και συμπεράσματα, που εξήχθησαν από την 

ως άνω διατομεακή παρουσίαση της αντιμετώπισης της ψυχικής υγείας διαχρονικά. 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

The current thesis deals with the institution of involuntary psychiatric hold of mentally ill 

persons and the corresponding issues, both legal and bioethical. It begins presenting the historic 

evolution of it (Part 1), continues with the bioethical concerns raised from the practice of 

compulsory hospitalization (Part 2), and ends with the modern legal remedy (Part 3). 

In particular, Part I attempt to present a definition of mental health and illness (I), its 

phenomenology (III), as well as the role of psychiatric reform (IV, V, VI) in the social reintegration 

of the mentally ill persons. 

Part II analyzes the various bioethical concerns raised by the institution of involuntary 

psychiatric hold, both as an institution restricting freedom (I) and as an institution limiting the 

autonomy and dignity of the individual (II), according to the philosophical theory of J.S. Mill (A), 

as well as the theory of Imm. Kant (B). Moreover, both the moral and legal treatment of the 

mentally ill persons is being presented in details (III) and the current part closes by analyzing the 

two dimensions of the institution of involuntary psychiatric hold (IV). 

Part III of this thesis defines the legal framework for activating the measure of involuntary 

psychiatric hold, both before (I) and under (II) the currently enacted Law 2071/1992. Also, this 

Part presents specific legislative initiatives taken after the enactment of the above law towards 

the promotion of mental health (III) and the current part closes with the problems and 

inconsistencies in the practical application of this law (IV). 

Finally, Part IV makes suggestions and conclusions, which were extracted from the above 

interdisciplinary presentation of the treatment of mental health over time. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤO :  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΗΣ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ»  

Ι. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ/ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ -  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  

Διαχρονικά και διατοπικά, η ψυχική ασθένεια συνοδεύεται από στιγματιστικά 

στερεότυπα και προκαταλήψεις, που άλλοτε συνδέονται με μεταφυσικές θεωρίες (όπως η 

δήθεν κατάληψη του πνεύματος από ανώτερες δυνάμεις) και άλλοτε με κάποια φυσική 

ανωμαλία. Τα παραπάνω οδηγούν ανέκαθεν σε κοινωνική απομόνωση, φόβο, αποστροφή και 

αισθήματα ντροπής στον ασθενή και στον οικογενειακό του περίγυρο. Πράγματι, οι ψυχικά 

ασθενείς πλήττονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιθωριοποιημένη κοινωνική 

ομάδα, κυρίως, επειδή τα ψυχικά φαινόμενα δεν επιδέχονται συγκεκριμένης ερμηνείας από το 

ευρύ κοινό, παρά μόνο από ειδικούς, γεγονός το οποίο τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο τον 

φόβο και τις προκαταλήψεις1. Για τον λόγο αυτό, και πριν προβούμε στην εννοιολογική 

προσέγγιση της ψυχικής νόσου και της ψυχικής υγείας, κρίνεται απαραίτητο να παραθέσουμε 

τα αίτια των ψυχικών παθήσεων, κάνοντας ταυτόχρονα μια ιστορική αναδρομή της ιατρικής και 

κοινωνικής αντιμετώπισης τους. 

Για την αρχαιοελληνική γραμματεία, η ψυχική υγεία χαρακτήριζε τον ολοκληρωμένο 

άνθρωπο, εκείνον, δηλαδή, ο οποίος είχε καταφέρει να εναρμονίσει τις σκέψεις του και τα 

συναισθήματά του με το σώμα και τις εσωτερικές του αναζητήσεις με τις κοινωνικές του 

αλληλεπιδράσεις2 . Πράγματι, η υγεία, εν γένει, αποτελεί συνάρτηση τριών μεταβλητών, της 

σωματικής υγείας, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας, η ισορροπία ανάμεσα στις 

οποίες, παρέμεινε μέχρι και σήμερα αρκετά παραμελημένη3. Κατά την ελληνική μυθολογία, η 

ονομασία «Υγεία» αντιστοιχούσε σε θεότητα και συμβόλιζε την ισορροπία ψυχής και πνεύματος 

 
1 Λάβδας, Μ.,  Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σωφρονιστική και μετασωφρονιστική μέριμνα. Στο 

ανθολόγιο: Νεανική παραβατικότητα και επαγγελματική ένταξη. Συγκριτική μελέτη για τις αναπτυσσόμενες 

πολιτικές στην Ελλάδα και στη Βρετανία, Αθήνα, «Άρσις», Εταιρία Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων, 1995, σελ. 125-

128. 

2 Γιαννοπούλου, Α., Ψυχιατρική Νοσηλευτική, Αθήνα, εκδ. Ταβιθά, 1992. 

3 Λειβαδίτης, Μ., Η Ακούσια Ψυχιατρική Νοσηλεία στην Σύγχρονη Ελλάδα, Ψυχιατρική, τόμος 21, τεύχος 1, 2010, 

σελ. 13-14. 
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του υγιούς ανθρώπου. Όπως προαναφέρθηκε η κατάσταση ψυχικής υγείας, δεν συνίσταται 

μόνο στην απουσία ψυχικής νόσου, αλλά προαπαιτεί πλήθος άλλων παραγόντων, που 

επηρεάζουν και επιδρούν στη διαύγεια του πνεύματος, στην ισορροπία των συναισθηματικών 

καταστάσεων και παρορμήσεων, και εν τέλει, στην διατήρηση της προσωπικότητας του ατόμου. 

Μάλιστα, η ψυχική υγεία έχει άμεση σχέση με την δυνατότητα του ατόμου για 

αυτοπραγμάτωση. Η επιστήμη της ψυχολογίας, σήμερα, υποστηρίζει, ότι η υποβαθμισμένη 

αντίληψη κάποιων ατόμων για τον ίδιο τους τον εαυτό, αποτελεί βασικότατο παράγοντα, ο 

οποίος μπορεί να οδηγήσει το άτομο αυτό στην αδυναμία αυτοπραγμάτωσης και τελικά, στην 

ψυχική ασθένεια4. 

Ειδικότερα, ψυχική υγεία ορίζεται η ολοκληρωτική και αρμονική λειτουργία της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Το ψυχικά υγιές άτομο βλέπει την πραγματικότητα ως είναι και 

όχι ως εν δυνάμει είναι, ή δίνοντας παρερμηνείες στις πληροφορίες που λαμβάνει. 

Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας έγκειται στη διατήρηση της ισορροπίας, 

ανάμεσα στη συνειδητή κατάσταση και στο ασυνείδητο μέρος του εγκεφάλου, το οποίο 

παρακινεί και την βούληση. Τέλος, ψυχικά υγιές είναι το άτομο εκείνο, το οποίο μπορεί και 

επικρατεί στο περιβάλλον, βρίσκοντας τρόπους, πρώτα να επιβιώσει και κατ` επέκταση να 

αλληλεπιδράσει με τα άλλα όντα5. Συνοψίζοντας, η φράση ψυχική υγεία εμπερικλείει όλα 

εκείνα τα στοιχεία, τα οποία συγκροτούν μια ολοκληρωμένη εχέφρονα προσωπικότητα, η 

οποία, μάλιστα, διατηρεί την δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης, δημιουργεί δηλαδή μια θετικά 

αξιολογική εικόνα για τον εαυτό της. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται ψυχική ηρεμία και 

συναισθηματική ισορροπία. 

 

ΙΙ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ  

 
4 Χαλικιοπούλου, X., Ψυχολογία της υγείας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Μέλισσα, 2003, σελ 11 & Γιαννοπούλου, Α., 

Ψυχιατρική Νοσηλευτική, Αθήνα, εκδ. Ταβιθά, 1992. 

5 Thornicroft, G., Tansella M., Για μια Καλύτερη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας: Ηθική και Δεοντολογία, Τεκμήρια και 

Εμπειρία, μτφρ. Μαρία Δερμεντζή, Επιστημονική Επιμέλεια Στέλιος Στυλιανίδης, Αθήνα, εκδ. Τόπος, 2010 
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Στον αντίποδα των άνω οριοθετήσεων, ως ψυχική πάθηση χαρακτηρίζεται η κατάσταση 

εκείνη κατά την οποία το άτομο αδυνατεί να διατηρήσει την ισορροπία πνεύματος και σώματος 

και κατ’ επέκταση παρουσιάζει αδυναμία συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης σε συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Η ψυχική πάθηση/ψυχική νόσος διακρίνεται σε έξι ομάδες:  

1) ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ: οι νευρώσεις μπορεί να είναι ψυχαναγκαστικού τύπου, μετατραυματικές, 

κρίσεις πανικού, φοβικές νευρώσεις, αγχώδεις νευρώσεις, υστερική νεύρωση κ.α.  

2) ΨΥΧΩΣΕΙΣ: ως ψύχωση χαρακτηρίζεται η σχιζοφρένεια, το χρόνιο παραληρηματικό 

σοκ, και οι παρανοϊκοί ιδεασμοί.  

3) ΟΛΙΓΟΦΡΕΝΕΙΕΣ: επρόκειτο κυρίως για διαταραχές στην μνήμη και την συγκέντρωση. 

Τέτοιου είδους διαταραχές είναι η νόσος του Alzheimer, η νόσος Pick, το σύνδρομο Jacob-

Creutzfeldt και η γεροντική άνοια.  

4) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΑ: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις, οι επιληψίες, η διανοητική σύγχυση και η σύφιλη.  

5) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: εδώ αναφερόμαστε στην κατάθλιψη, στην μανία, και 

στην μανιοκατάθλιψη.  

6) ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: οι πλέον διαδεδομένες νευρώσεις, αντιστοιχούν σε 

ψυχοσωματικά φαινόμενα, όπως, ανορεξία/βουλιμία, σπαστική κολίτιδα, ναυτίες, δύσπνοια, 

ημικρανία, καρδιοσπασμός κ.α.6. 

Τα αίτια που προκαλούν ή συντελούν στο να οδηγηθεί ένα άτομο στην ψυχική ασθένεια 

έχουν την ρίζα τους είτε σε ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή γενετικές ανωμαλίες, ή κληρονομική 

προδιάθεση, είτε σε εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι αφορούν το κοινωνικό και οικογενειακό 

 
6 Μαδιανός, Μ., Κοινοτική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, 2000, σελ. 28 & 

Στεφανής, Κ., Τομάρας, Β., Κοινοτική ψυχιατρική, οι αρχές κα οι εφαρμογές της, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τεύχος 

4, 1987, σελ. 146-154. 
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περιβάλλον, τα πρότυπα και τις επιρροές, που αυτό περνά στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου, είτε 

έχουμε συνδυασμό των παραπάνω, οπότε μιλάμε για πολυπαραγοντικά αίτια.  

Κατά κανόνα, διατηρείται μία σχετική ισορροπία, μεταξύ των δυνάμεων που ασκούν οι 

παραπάνω παράγοντες, γεγονός που επιτρέπει στα άτομα να διάγουν μία σχετικά σταθερή ζωή. 

Οι  μηχανισμοί άμυνας, οι οποίοι είναι η απώθηση, η προβολή, η άρνηση, η ματαίωση, η 

απομόνωση, η μετάθεση, η εκλογίκευση και η ταυτοποίηση, ευθύνονται για την διατήρηση 

αυτής της ισορροπίας7. Όταν η ισορροπία αυτή αρθεί, εμφανίζεται το stress, προκαλώντας 

«νευρικές» αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα, άγχος ή κατάθλιψη. Τις αντιδράσεις αυτές,  

συνοδεύουν διαταραχές των βιολογικών λειτουργιών, όπως του ύπνου και της όρεξης. Οι 

αντιδράσεις αυτές επεκτείνονται και στους γύρω από το άτομο ανθρώπους, εξαιτίας της 

λεγόμενης «αντικοινωνικής συμπεριφοράς» και έτσι επέρχεται διαταραχή στην 

προσωπικότητα. Αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή, το ατομικό στρες, μαζί με το κοινωνικό στρες 

που δημιουργείται, καθιστούν το άτομο απροσάρμοστο και ανοίγουν τον δρόμο για την ψυχική 

ασθένεια.  

 

ΙΙΙ. ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ (;) ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας ανάπτυξης, τα στερεότυπα ή ο 

στιγματισμός του ψυχικά ασθενούς είναι ένα φαινόμενο, που διέπει διαχρονικά τις κοινωνίες8. 

Ο θεσμός του εγκλεισμού τους, ως αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου, συνδέθηκε άρρηκτα με τις 

νόρμες των κοινωνιών. Πολλοί παράγοντες συντέλεσαν στη διαιώνιση αυτής της προσέγγισης.  

    Στην Αρχαία Ελλάδα, αντιλαμβάνονταν την ψυχική ασθένεια ως έργο που ανάγεται 

στη μεταφυσική. Συγκεκριμένα, κυριαρχούσε η άποψη ότι ο ψυχικά ασθενής ήταν άτομο το 

 
7 Freud, A., Το Εγώ και οι μηχανισμοί της άμυνας/Άννα Φρόυντ, μτφρ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα, εκδ. 

Καστανιώτης, 2007 

8 Με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την ψυχική ασθένεια θα αναφερθούμε παρακάτω 
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οποίο είχε παραδώσει τον έλεγχο του πνεύματός του σε δαιμονικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό 

ο ψυχικά ασθενής θεωρούνταν συχνά άτομο με θεϊκές ιδιότητες, το οποίο, ωστόσο, κατά 

κανόνα βρισκόταν υπό «κατ’ οίκον περιορισμό», υπό την επίβλεψη του συγγενικού του 

περιβάλλοντος9. Στους Νόμους του Πλάτωνος, σημειώνεται για πρώτη φορά εγκλεισμός ψυχικά 

ασθενούς ατόμου. Ωστόσο, στην Πολιτεία του Πλάτωνος, η στάση έναντι των ψυχικά ασθενών 

είναι κατηγορηματικά αρνητική. Από την άλλη πλευρά, ο Αριστοτέλης, ως «πανεπιστήμων», 

μελέτησε με σχολαστικότητα την ψυχική ασθένεια, επιχειρώντας να εντοπίσει τις πρωταρχικές 

εκείνες αιτίες, που ευθύνονται για την νόσο αυτή. Ο Ιπποκράτης, πάλι, απορρίπτει κάθε 

θεολογική ή άλλης φύσεως προέλευση και κατατάσσει την ψυχική ασθένεια, όπως και όλες τις 

άλλες ασθένειες στη φυσική αναγκαιότητα10.  

   Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δραματική, καθόσον 

η μόνη αποδεκτή άποψη σχετικά με την ψυχική ασθένεια ήταν η επιρροή δαιμονικών στοιχείων, 

γεγονός που παρέπεμπε σε μαγεία. Ως εκ τούτου, οι ψυχικά ασθενείς στον Μεσαίωνα είτε 

καίγονταν στην πυρά είτε βρίσκονταν ισόβια έγκλειστοι σε ιδρύματα. Πράγματι, κατά την 

περίοδο εκείνη η ψυχική πάθηση οριζόταν το αμάρτημα, ενώ γύρω στα τέλη του Μεσαίωνα 

αποτελεί πλέον απειλή. Από το 1650 και έπειτα, κυριαρχεί η τάση για δημιουργία οίκων 

εγκλεισμού. Κύριο μέλημα των ιδρυμάτων αυτών, ήταν ο περιορισμός της επαιτείας11. 

Εντούτοις, η πρακτική του εγκλεισμού, όπως υποστηρίζει ο Foucault, συνοψίζει θέσεις που 

σκιαγραφούν  μια ηθική αντίληψη, η οποία αντιτίθεται κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την  

απειθαρχία και την ηθική παραλυσία.  

Ωστόσο, η εποχή της ιδρυματοποίησης των ψυχικά ασθενών εκκινεί πολύ πίσω στον 

χρόνο, περί το 1400 στην Αγγλία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1409, στην Βαλένθια της Ισπανίας – 

στον χώρο της Ιεράς Εξέτασης – λειτουργεί το δεύτερο άσυλο ψυχικά ασθενών στην Ευρώπη. 

 
9 Μαδιανός, Μ., Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και η ανάπτυξή της:  Από την θεωρία στην πράξη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά 

Γράμματα, 1994. 

10 Λυπουρλής, Δ., Ιπποκράτης, Ιατρική θεωρία και πράξη., Περί αρχαίας ρητορικής, Περί αέρων, υδάτων και τόπων, 

προγνωστικόν, Περί διαίτης οξέων, Περί ιερής νόσου. τόμ.1, Αθήνα, εκδ. Ζήτρος, 2000,  σελ. 4. 

11 Fulford K.W.M., Moral Theory and Medical Practice, εκδ. Cambridge University Press, 1989. 
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Μέχρι το 1489 συνεχίζεται απρόσκοπτα η ανέγερση ομοιογενών ιδρυμάτων12. Ταυτόχρονα, 

κάποια νοσοκομεία αναλαμβάνουν την εισαγωγή ορισμένων ψυχικά νοσούντων, λαμβάνοντας 

υπόψη την γενικότερη ψυχοσωματική κατάσταση των ατόμων αυτών. 

Κατά τον 15ο αιώνα, οι ψυχικά ασθενείς εκδιώκονται από τον τόπο καταγωγής τους. Με 

απόφαση της Πολιτείας, την περίοδο εκείνη, οι ψυχικά ασθενείς εξορίζονταν σε αέναη 

περιπλάνηση μακριά από τον τόπο καταγωγής τους13. Παρουσιάζεται, λοιπόν, μια σαφής 

διάκριση της κοινωνίας ανάμεσα στους «παράφρονες» και τους «λογικούς», και αυτή η τάση 

ολοένα και ενδυναμώνεται.  

Η στροφή από τις θεωρίες δαιμονολογίας σε επιστημονικές ερμηνείες γίνεται στην 

περίοδο της Αναγέννησης, όπου η ψυχική νόσος αντιμετωπίζεται πλέον από την κοινωνία ως 

ιατρικό φαινόμενο που χρήζει μελέτης. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την μεταστροφή έπαιξε η 

ανάπτυξη του αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου και κυρίως της φιλοσοφίας. Η ψυχική 

ασθένεια αποσυνδέεται από την θέση ότι σκοτεινές δυνάμεις και ορμές του ασυνειδήτου 

ελέγχουν την σκέψη και την συμπεριφορά, και προσανατολίζεται στην άποψη ότι τα παραπάνω 

οφείλονται σε προσωπικές αδυναμίες που αναδύονται από την σκληρή πραγματικότητα του 

σύγχρονου ανθρώπου14.  

Από τον 19ο αιώνα, συνεπώς, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες εκλαμβάνουν την ψυχική νόσο 

ως αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Την ίδια περίοδο, ολοένα και περισσότερο, κερδίζει 

έδαφος η εφαρμογή της ψυχιατρικής επιστήμης15. Έχοντας επαναπροσδιορίσει οι κοινωνίες την 

έννοια της ψυχικής νόσου, μετατοπίζουν τις μεσαιωνικές πρακτικές της καύσης στην πυρά και 

της φυλάκισης, σε ανθρωποκεντρικά μοτίβα διαχείρισης των ψυχικά ασθενών. Σε καμία, όμως, 

περίπτωση οι ψυχικά ασθενείς δεν βρίσκουν ισάξια θέση μέσα στην κοινωνία των «ψυχικά 

 
12 Szasz, T., Η Βιομηχανία της Τρέλας, μτφρ. – επιμέλεια Κλεάνθης Γρίβας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Εκδοτική 

Θεσσαλονίκης, 2006, σελ. 34 

13  Φουκώ, Μ., Η Ιστορία της Τρέλας, μτφρ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, εκδ. ΗΡΙΔΑΝΟΣ, 1976, σελ. 13 

14 ό.π., σελ. 29 

15 Ο όρος ψυχιατρική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανό ιατρό Ο Johann Christian Reil, παράλληλα 

ο Philippe Pinel, διευθυντής του φρενοκομείου  Bicetre  και Salpetriere, υπήρξε λυτρωτής των ψυχικά ασθενών. 
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υγιών», καθόσον γίνεται αποδεκτή η αναγκαιότητα εγκλεισμού του ψυχικά ασθενούς σε ειδικά 

άσυλα και μάλιστα με την παρέμβαση της πολιτείας.  

Πράγματι, η εικόνα που επικρατεί, από την αναγεννησιακή περίοδο, σχετικά με τη 

διαβίωση στα άσυλα, μαρτυρά την ωμή απομόνωση των ατόμων αυτών, από το σύνολο της 

κοινωνίας. Η υγιεινή ήταν απούσα, η τροφή ελάχιστη, και σχεδόν σε όλες τις αναφορές οι 

ασθενείς βρίσκονταν αλυσοδεμένοι (τόσο στην Αγγλία όσο και στην Γαλλία ήταν, επίσης, 

σύνηθες το φαινόμενο οι ασθενείς να εκτίθενται δημόσια ως θέαμα, έναντι αντιτίμου). 

Συνεπώς, παρά την επιστημονική εξέλιξη της ψυχιατρικής, ο εγκλεισμός εξακολουθούσε να έχει 

τον χαρακτήρα του κοινωνικού αποκλεισμού του ασθενούς και ουδεμία σχέση είχε με τη 

θεραπεία της νόσου και την ιατρική φροντίδα του ασθενούς. Ο ψυχιατρικός εγκλεισμός, που 

σημάδια του ανευρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη του 17ου αιώνα, είναι μια υπόθεση της 

«αστυνομίας»16.  

Η τάση για ιδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών συνεχίστηκε ανά τους αιώνες, 

διαμορφώνοντας όμως άλλη δομή, παρορμώμενη από την κοινή γνώμη. Συγκεκριμένα, αξίζει 

να αναφερθούμε και πάλι στην Αγγλία, στην οποία εντοπίζεται τον 18ο  αιώνα η αίρεση των 

Κουακέρων. Η αίρεση αυτή χρηματοδότησε με δικά της έξοδα ένα πρότυπο ασύλου, ονόματι 

«retreat», με σκοπό να στεγάσει όσα μέλη της έπασχαν από ψυχικά νοσήματα και δεν είχαν 

οικονομική δυνατότητα για περίθαλψη. Η πρωτοτυπία και η καινοτομία του ιδρύματος αυτού 

είναι η σχετική ελευθερία που παρείχε στους ασθενείς17. Δεν υπήρχαν κάγκελα στα παράθυρα, 

οι τρόφιμοι αλληλοεπιδρούσαν μέσω δραστηριοτήτων, ενώ υπήρχε έντονο το θρησκευτικό 

στοιχείο.  

Τέτοιου είδους μεταρρυθμιστικές ενέργειες συνεχίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

αλλά σταδιακά τελικά κατέρρευσαν, εξαιτίας του συνωστισμού που διαπιστώθηκε στα άσυλα. 

 
16  Φουκώ, Μ., Η Ιστορία της Τρέλας, μτφρ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, εκδ. ΗΡΙΔΑΝΟΣ, 1976, σελ. 50 

17 Μπαϊρακτάρης, Κ., Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Παρέμβαση: Εμπειρίες, Συστήματα, Πολιτικές, Αθήνα, εκδ. 

Εναλλακτικές Εκδόσεις, σειρά Αντιπαραθέσεις 15, 1994, σελ. 33 
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Στις ΗΠΑ ο αριθμός των ασθενών από περίπου 8.000 εκτοξεύτηκε σε 535.000. Η Γαλλία από 8 

ιδρύματα με 5.000 τρόφιμος έφτασε το 1982 τα 83 ιδρύματα και τους 100.000 τρόφιμους. 

Ομοίως, η Ιρλανδία, όπου το 1900 είχε το υψηλότερο ποσοστό έγκλειστων ψυχικά ασθενών σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

Σε σχέση με τις συνθήκες, που επικρατούσαν στα ιδρύματα, από το 1930 και έπειτα 

σημειώνεται μια διαφορετική προσέγγιση σε πειραματικό στάδιο. Οι ψυχίατροι προσπάθησαν 

να πειραματιστούν με την ελευθερία κινήσεων και εκτός ψυχιατρείου. Παράλληλα, στην 

προσπάθεια να αποδώσουν στα άσυλα περισσότερο θεραπευτικό ρόλο, εφάρμοσαν νέες 

τεχνικές, όπως το ηλεκτροσόκ, η ινσουλινοσπασμοθεραπεία και η ψυχοχειρουργική. 

Συνεπώς, η επιστημονική εξέλιξη, η αναδυόμενη επιστήμη της ψυχιατρικής, η κοινή 

γνώμη, αλλά και η επιρροή του φιλοσοφικού στοχασμού, καταδίκασαν τις φωνές που έμεναν 

προσκολλημένες σε απάνθρωπες συμπεριφορές απέναντι στους ψυχικά ασθενείς. Το ερώτημα, 

όμως, που παρέμενε ήταν το πού τελικά ανήκουν οι ψυχικά ασθενείς; Στο σπίτι τους, στο 

ίδρυμα, στην κοινωνία; Ακόμη και σήμερα η θέση τους φαίνεται να είναι στο ίδρυμα, υπό 

ανθρώπινες, πλέον, συνθήκες διαβίωσης και ψυχιατρική μέριμνα σε καθημερινή βάση. 

Το στίγμα της ψυχικής νόσου ακολουθεί και την σημερινή εποχή. Σε μεγάλο βαθμό, η 

έλλειψη γνώσης και ενημέρωσης σχετικά με το θέμα αυτό, καθιστούν αδύνατη την προσαρμογή 

αυτών των ομάδων σε αυτό που αποκαλούμε «κοινωνικό σύνολο». Το κοινωνικό στερεότυπο, 

το οποίο προσδιορίζει την ψυχική νόσο ως ανίατη και επικίνδυνη, αποδυναμώνει τις ελπίδες για 

κοινωνική επανένταξη των ατόμων αυτών. Περαιτέρω, η ιδρυματοποίηση επηρεάζει αρνητικά 

την ψυχική νόσο με αποτέλεσμα τα άτομα να οδηγούνται στην λεγόμενη «ιδρυματική νεύρωση» 

και η συμπεριφορά τους να χαρακτηρίζεται ακόμη πιο επικίνδυνη.  

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως η ψυχική ασθένεια δεν έγινε ποτέ όχι μόνο 

αποδεκτή ως μια νόσος, όπως όλες οι άλλες, αλλά επιπλέον αποδόθηκαν σε αυτή μεταφυσικές 

διαστάσεις, μεγιστοποιώντας το αίσθημα του φόβου και δίνοντας τροφή στο φαντασιακό και το 

θυμικό των κοινωνών.  
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Στη σύγχρονη εποχή, δεν φαίνεται να σημειώνεται κάποια ραγδαία πρόοδος, ούτε σε 

σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ψυχική ασθένεια και την ψυχική υγεία, ούτε 

στον τρόπο που μεταχειρίζεται – δια μέσου των οργάνων της πολιτείας – τους ψυχικά 

ασθενείς18. Ακόμα και σήμερα, ο βαριά ψυχικά ασθενής εν πολλοίς βρίσκεται στο κοινωνικό 

περιθώριο, περιφερόμενος σε πολλές περιπτώσεις σε αντίστοιχα ιδρύματα, όπου 

αναλαμβάνουν τον εγκλεισμό του και την διαβίωσή του εκεί.  Η κοινωνία, λοιπόν, από κοινού 

με την Πολιτεία, αποδέχονται πως η ψυχική νόσος και τα άτομα τα οποία την φέρουν ανήκουν 

στο άσυλο. Η ιδρυματοποίηση, όμως, στιγματίζει τα άτομα με τρόπο μη αναστρέψιμο19. Το 

τελευταίο, πλέον, έρχεται σε αντίθεση με δημοσιευμένες έρευνες από το 1940 και έπειτα, κατά 

τις οποίες οι ψυχικά ασθενείς δεν πρέπει να θεωρούνται περισσότερο βίαιοι και επικίνδυνοι 

από τον «φυσιολογικό» πληθυσμό, και καταλήγουν ότι κάθε μορφή προκατάληψης και 

στερεοτύπων σε σχέση με την ψυχική νόσο είναι πέρα ως πέρα αβάσιμη. Παρακάτω θα 

ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα της ιδρυματοποίησης, υπό την έννοια της ακούσιας 

νοσηλείας. Θα γίνει αναφορά στην λεγόμενη «ψυχιατρική μεταρρύθμιση», και θα ληφθούν 

υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο, εντός του οποίου ορίζεται η ψυχική ασθένεια και οι τρόποι 

επανένταξης των ψυχικά ασθενών στην κοινωνία.  

 

IV .  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ»  

Αρχικά χρειάζεται να γίνει αναφορά στην έκφραση ψυχιατρική μεταρρύθμιση και τις 

διαστάσεις της, καθώς δεν αποτελεί μια μονοσήμαντη έννοια και μπορεί να μελετηθεί από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες20. Στον ορισμό του Μαδιάνου, που παρατίθεται παρακάτω, για την 

 
18 Παρασκευόπουλος, Ν., Κοσμάτος, Κ., Ο Αναγκαστικός Εγκλεισμός του Ψυχικά Ασθενή σε Ψυχιατρείο, Αθήνα, εκδ. 

Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997 

19 Σακελλαρόπουλος, Π. και συνεργάτες, Αποασυλοποίηση και η σχέση της με την πρωτοβάθμια περίθαλψη, εκδ. 

Παπαζήση, 2003 

20 Madianos, M., Deinstitutionalization (The Political Economy of Deinstitutionalization), In Center for International 

Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE) (Ed.), International Encyclopedia of Rehabilitation. 

Buffalo, NY, 2010 
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ψυχιατρική μεταρρύθμιση, περιγράφονται οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας του κινήματος της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης: «Ψυχιατρική μεταρρύθμιση σε μια χώρα σημαίνει η 

απομυθοποίηση του φόβου για τον διαφορετικό Άλλο, σημαίνει η επικράτηση μιας κουλτούρας 

συμμετοχικότητας και συνευθύνης στα κοινά, με καταμερισμό του έργου σε θετικές 

δραστηριότητες που προάγουν το επίπεδο της γενικής και ψυχικής υγείας, που μειώνουν το 

χρονικό χάσμα μεταξύ της αναζήτησης βοήθειας και ύπαρξης ψυχοπαθολογίας, με παροχή 

βοήθειας στο κοινοτικό επίπεδο, που ευνοεί την παραμονή των χρόνιων πασχόντων μελών της 

κοινότητας ως ισότιμων πολιτών με ίδια δικαιώματα, με αποφυγή του «εξοστρακισμού» τους με 

εγκλεισμό». 

Συνεπώς, αυτό που ονομάζουμε «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» αφορά μια συνολική 

αλλαγή στη φιλοσοφία και την πολιτική αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών και των αναγκών 

τους21. Βασική διάσταση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η οποία αντικατοπτρίζει και όλη τη 

φιλοσοφία της, είναι η αποασυλοποίηση των ασθενών και η ταυτόχρονη ανάπτυξη των 

κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας22. O Bachrach χαρακτηρίζει την αποασυλοποίηση ως μια 

διαδικασία «(…) ζωτικής σημασίας της κοινωνικής αλλαγής – του κινήματος απομάκρυνσης από 

μια κατεύθυνση φροντίδας των ασθενών σε μια άλλη ριζικά διαφορετική…»23 

Εν όψει των άνω εξελίξεων, η «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» ωθήθηκε στις εξής τρεις 

κατευθύνσεις: Α) αποιδρυματοποίηση. Το σημείο αυτό αποτελεί και την αφετηρία θα λέγαμε 

της όλης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης24. Για να πραγματωθεί όμως ρεαλιστικά κάτι τέτοιο, θα 

 
21 Αναγνωστόπουλος, Δ.Κ., Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Σκέψεις για την πορεία της μέχρι σήμερα. Ενημέρωση των 

Ιατρών, Τεύχος 215, 2010, σελ. 16-22 

22 Παρασκευαΐδου, Σ., Κατσαλιάκη, Κ., Αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δομών ψυχικής υγείας του 

προγράμματος «Ψυχαργώς», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τόμος 32, τεύχος 4, Ιούλιος – Αύγουστος 2015, σελ. 467-

474 

23 Bachrach, L., Deinstitutionalization in the United States: Promises and Prospects, New Directions for Mental Health 

Services, Vol 1987 (No 35), 1987,  σελ. 75-90 

24 Λειβαδίτης, Μ., Η Ακούσια Ψυχιατρική Νοσηλεία στην Σύγχρονη Ελλάδα, Ψυχιατρική, τόμος 21, τεύχος 1, 

Ιανουάριος – Μάρτιος 2010, σελ. 13-14 
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πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναπτυχθεί πλήρως οι δομές και τα αντίστοιχα προγράμματα της 

ψυχοκοινωνικής μέριμνας στην κοινότητα, ούτως ώστε να μπορεί να είναι εφικτή η επανένταξη 

ατόμων, που νοσηλεύτηκαν μέσα σε ίδρυμα, να ενσωματωθούν στην κοινότητα. Εξίσου κρίσιμο, 

όσο και αναγκαίο, είναι η ύπαρξη πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν κρούσματα υποτροπίασης. Β) Παροχή φροντίδας μέσα στην κοινότητα. Είναι 

γεγονός, ότι η ιδρυματοποίηση δεν έφερε τα αποτελέσματα για τα οποία προορίστηκε, παρά 

μόνο χρεώθηκε με αναφορές για κακομεταχείριση των ψυχικά ασθενών και καταπάτηση των 

δικαιωμάτων τους. Η επιστροφή και η ενσωμάτωση στην κοινότητα στόχευε στην αξιοποίηση 

μηχανισμών τέτοιων που να επιφέρουν θετική επιρροή στον ψυχικά νοσούντα (π.χ. Η 

οικογένεια, η γειτονιά). Η παροχή φροντίδας μέσα στην κοινότητα με ταυτόχρονη 

αποιδρυματοποίηση, λειτουργούν αμυντικά στην εμφάνιση νεοχρόνιων ασθενειών. Γ) 

Τομεοποίηση. Ο όρος αναφέρεται σε γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές, οι οποίες 

ονομάζονται τομείς, και αποτελεί πλέον το βασικό ψυχιατρικό μοντέλο θεραπευτικής 

αποκατάστασης.  Το μοντέλο αυτό ξεκίνησε στη Γαλλία τον 20αιώνα και υιοθετήθηκε σχεδόν 

από όλες τις χώρες της Δυτική Ευρώπης. Το όφελος αυτού του μοτίβου είναι, αφενός, ότι ο 

ασθενής λειτουργεί καλύτερα, εφόσον δεν περιπλανάται συνεχώς σε διάφορα θεραπευτικά 

κέντρα, αφετέρου, μεταβλητές, όπως η συμπεριφορά, η αντίδραση σε φάρμακα, κ.α. 

μετριούνται πιο συγκεκριμένα και σταθερά.  

Ακόλουθο με τους άξονες αυτούς, το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» ορίζει ότι «Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου με βάση της αρχές τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της 

προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της 

αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής επανένταξης, της 

συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής 

της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας».  

Αξιολογώντας την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, καταγράφεται καθυστέρηση 

σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτό συντέλεσε και το ασταθές πολιτικό 
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περιβάλλον (πχ δικτατορία, τρέχουσα οικονομική κρίση κ.α.). Για τα ελληνικά δεδομένα, μέχρι 

προσφάτως η ψυχιατρική περίθαλψη συνδεόταν με την ιδρυματοποίηση και την αλόγιστη 

χρήση ψυχοφαρμάκων. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, επηρεάζεται από δυο βασικά 

γεγονότα25: Το ένα λαμβάνει χώρα, κατά τη δεκαετία του 1980, όταν μια γενναία οικονομική 

χορήγηση από ευρωπαϊκά κονδύλια αποσκοπεί στο να γίνει από αποασυλοποίηση ατόμων τα 

οποία νοσηλεύονταν χρόνια, σε ψυχιατρικές κλινικές και ταυτόχρονα να δοθεί έμφαση στην 

ανάπτυξη των δομών και των προγραμμάτων για κοινοτική περίθαλψη. Το δεύτερο γεγονός 

αναφέρεται στο πρόγραμμα «ψυχαργώς», με το οποίο και διασφαλίζεται πλέον η ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας, περί τα τέλη του 1995, δεσμεύοντας κονδύλια από την Ε.Ε., με σκοπό να 

συνεχιστεί η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Κύριο μέλημα του προγράμματος ήταν η επανένταξη 

των ψυχικά ασθενών στο σύνολο της κοινωνίας επί ίσοις όροις, με έμφαση στην προσπάθεια 

ενσωμάτωσης και στον επαγγελματικό χώρο. Περαιτέρω, το πρόγραμμα απέβλεπε στον πλήρη 

εκσυγχρονισμό των μονάδων και των δομών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα26.  

 

V.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το κίνημα της αποασυλοποίησης των ψυχικά πασχόντων εφαρμόστηκε σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους σε κάθε χώρα, με βασικό σκοπό το κλείσιμο των ασυλικών δομών και την 

ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην κοινότητα27. Επρόκειτο, όπως αναφέρθηκε, για μια 

συνολική αλλαγή στην κουλτούρα αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών, με έμφαση στον 

σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους και των ατομικών τους δικαιωμάτων28. Καθοριστικοί 

παράγοντες που οδήγησαν παγκοσμίως στη διαπίστωση της ανάγκης για αποασυλοποίηση, 

 
25 Επιμέλεια: Δαμίγος, Δ., Αποασυλοποίηση και η σχέση της με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κοινωνική Ψυχιατρική 

στην Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 2003, σελ 67 

26 Περαιτέρω σε: http://www.psychargos.gov.gr/(τελευταία προσπέλαση: 01.02.2018).  

27 Αναγνωστόπουλος, Δ.Κ., Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Σκέψεις για την πορεία της μέχρι σήμερα, Ενημέρωση των 

Ιατρών Τεύχος 215, 2010, σελ. 16-22 

28 ό.π. 

http://www.psychargos.gov.gr/
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στην έναρξή της και στην προσπάθεια συνολικής αλλαγής προ-σανατολισμού της πολιτικής 

ψυχικής υγείας, υπήρξαν οι παρακάτω:  

▪ Η συνειδητοποίηση, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, των ελλείψεων τόσο στις 

παροχές ψυχικής υγείας όσο και στην κατανόηση των ψυχικών διαταραχών αναφορικά με την 

αιτιοπαθογένεια και τη θεραπεία29. 

▪ Η ανάπτυξη της ψυχοφαρμακολογίας30. 

▪ Η ανάπτυξη της πεποίθησης ότι τα ψυχιατρικά ιδρύματα προκαλούν τις ψυχικές 

διαταραχές και ότι δεν παρέχουν επαρκή φροντίδα, με αποτέλεσμα το συνωστισμό των 

ασθενών σε αυτά και την παραμέλησή τους31. 

▪  Η ανάγκη για μείωση των δαπανών της ιδρυματικής φροντίδας και η πεποίθηση 

ότι η παροχή φροντίδας από δομές στην κοινότητα είναι πιο οικονομική και αποτελεσματική 

από την ασυλική φροντίδα32. 

▪ Το κίνημα για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας 

των ψυχικά ασθενών33. 

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα από τη μέχρι σήμερα 

βιβλιογραφία, δεν ολοκληρώθηκε άμεσα μετά την εφαρμογή της, αλλά η προσπάθεια 

συνεχίζεται και συνεχώς αξιολογείται μέχρι και σήμερα34. Η αξιολόγηση της φάσης στην οποία 

βρίσκεται έχει σημασία τόσο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ώστε να επικαιροποιούν 

την εκπαίδευσή τους γύρω από την κάλυψη των αναγκών των ψυχικά ασθενών και τα 

 
29 Kolb, L.C., Frazier, H.S. & Sirovatka, P. The National Institute of Mental Health: Its influence on psychiatry and the 

nation’s mental health, In Menninger, R. W. & Nemiah J.C. (Eds), American psychiatry after World War II (1944-

1994), Washington DC: American Psychiatric Press, 2000, σελ. 207-231 

30 ό.π. 

31 ό.π. 

32 ό.π. 

33 Kolb, L.C., Frazier, H.S. & Sirovatka, P. The National Institute of Mental Health: Its influence on psychiatry and the 

nation’s mental health, In Menninger, R. W. & Nemiah J.C., American psychiatry after World War II (1944-1994), 

Washington DC: American Psychiatric Press, 2000, σελ. 207-231 

34 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-

2020.pdf (τελευταία προσπέλαση: 01.02.2018)  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf
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πρωτόκολλα αντιμετώπισης αυτών των αναγκών, αλλά και για όσους ασχολούνται με τη χάραξη 

πολιτικής υγείας και ειδικά ψυχικής υγείας, ώστε να προσαρμόζεται η πολιτική κάθε φορά τόσο 

στις διεθνείς προδιαγραφές κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), αλλά και στην 

αντικειμενική πραγματικότητα της χώρας και με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει τις ανάγκες των 

ασθενών και των οικογενειών τους. 

Πράγματι, η έννοια της αποασυλοποίησης δεν αφορά μόνο την έξοδο των ψυχικά 

ασθενών από τα ψυχιατρικά ιδρύματα, αλλά ουσιαστικά περιλαμβάνει την ομαλή μετάβαση 

των ψυχικά ασθενών από το ψυχιατρείο στην κοινότητα και την ταυτόχρονη, αν όχι 

προηγηθείσα ανάπτυξη κοινοτικών και εξωνοσοκομειακών δομών ψυχικής υγείας καθώς και 

την ένταξη της ψυχιατρικής φροντίδας στο γενικό πλαίσιο της υγείας με την δημιουργία 

ψυχιατρικών τμημάτων σε γενικά νοσοκομεία35. Από την ανασκόπηση των αξιολογήσεων της 

πορείας της αποασυλοποίησης σε χώρες που εφαρμόστηκε εντοπίζονται οι δυσκολίες που 

αντιμετώπισε κάθε χώρα αλλά και οι παράμετροι που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για την 

αξιολόγηση της αποασυλοποίησης σε αυτές. Τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν σημαντική 

βάση για τη συνέχιση της αξιολόγησης της πορείας της αποασυλοποίησης, αλλά και για τη 

χάραξη πολιτικής ψυχικής υγείας σε μια χώρα. 

 

VI .  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1984. Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και η παρουσίαση της κατάστασης που επικρατούσε στο Κρατικό Θεραπευτήριο της 

Λέρου αποτέλεσαν την ουσιαστική έναρξη της προσπάθειας αποασυλοποίησης των ασθενών, 

υπό το πλαίσιο μιας γενικότερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του χώρου της ψυχικής 

υγείας, η οποία επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και χρηματοδοτήθηκε από αυτήν με 

τον Κανονισμό ΕΟΚ 815/84. Σκοπός ήταν η αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών, η ανάπτυξη 

 
35 Sealy, P. & Whitehead, P.C., Forty Years of Deinstitutionalization of Psychiatric Services in Canada: An Empirical 

Assessment, The Canadian Journal of Psychiatry, Vol 49, Νο 4, Απρίλιος 2004, σελ. 249-257 
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των κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα κοινοτικής 

ψυχιατρικής36.  

Ακολούθησε το πρόγραμμα «Ψυχαργώς», που συνέχισε τη μεταρρυθμιστική αυτή 

προσπάθεια37. Στα πλαίσιο αυτό έκλεισαν τέσσερα ψυχιατρικά νοσοκομεία και λειτούργησαν 

43 Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 57 Κέντρα Ημέρας, 28 Ψυχιατρικά Τμήματα σε Γενικά 

Νοσοκομεία, 342 ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα και 65 Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ) με 220 δομές. Ωστόσο, οι παραπάνω δομές δεν επαρκούν για την 

ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και το οριστικό κλείσιμο των ψυχιατρείων38. Ο Μαδιάνος 

(2013) επισημαίνει στην αξιολόγηση της γενικότερης προσπάθειας αποασυλοποίησης ότι δεν 

υπήρξε ουσιαστικά κάποια μεταρρύθμιση, επειδή οι αλλαγές επιβλήθηκαν από την ΕΕ και δεν 

προέκυψαν, όπως σε άλλες χώρες, από την αντίδραση των πολιτών ή της επιστημονικής 

κοινότητας. Παρατηρεί, επίσης, ότι δεν υπήρχε αρχικός σχεδιασμός και τομεοποίηση, ενώ η εν 

λόγω τομεοποίηση δεν επαρκεί, ότι λείπει η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια στη θεραπεία, ενώ τέλος το προσωπικό δεν έχει επαρκή 

εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής ψυχιατρικής39. 

Στην παρούσα φάση διανύουμε την περίοδο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

«Ψυχαργώς Γ 2011-2020», το οποίο απαρτίζεται από τρεις άξονες: α) την ανάπτυξη κοινοτικών 

δομών για την κάλυψη των αναγκών των τομέων, β) τις δράσεις για προαγωγή της ψυχικής 

υγείας και πρόληψη και γ) την οργάνωση του συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης, 

επιμόρφωση του προσωπικού και έρευνα (ΥΥΚΑ, 2011).  

 
36 Loukidou, E., Mastroyiannakis, A., Power, T. , Graig, T. , Thorniroft, G. , Bouras, N., Greek mental health reform: 

Views and perceptions of professionals and service users, Psychiatriki, τεύχος 24 (1), 2013, σελ. 37-44 

37 ό.π. 

38 Madianos, M., Economic crisis, mental health and psychiatric care: What happened to the ΄΄Psychiatric Reform΄΄ 

in Greece? Psychiatriki, τεύχος 24 (1), 2013, σελ. 1-3. 

39 Madianos, M., Economic crisis, mental health and psychiatric care: What happened to the ΄΄Psychiatric Reform΄΄ 

in Greece? Psychiatriki, τεύχος 24 (1), 2013, σελ. 1-3. 
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Σε έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, για την αξιολόγηση του προγράμματος              

«Ψυχαργώς 2001-2009», επισημαίνεται ότι, τόσο για τους παρόχους ψυχικής υγείας όσο και για 

τους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τα θετικά σημεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 

είναι το κλείσιμο ορισμένων ψυχιατρικών ασύλων και η αύξηση των κοινοτικών δομών ψυχικής 

υγείας και η αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στην ψυχική νόσο40. Τα προβλήματα 

που εντοπίζονται σε αυτήν την έρευνα αφορούν τον κατακερματισμό της μεταρρυθμιστικής 

προσπάθειας, την έλλειψη συντονισμού και την ανεπάρκεια στην παροχή υπηρεσιών, την άνιση 

κατανομή των δομών, την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των δομών, την έλλειψη μέσων 

αξιολόγησης της παρεχόμενης φροντίδας και της λειτουργίας των υπηρεσιών και την έλλειψη 

εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. παιδοψυχιατρικών)41. Στην έλλειψη συντονισμού των 

υπηρεσιών και αξιολόγησης αυτών σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση αποδίδεται και η 

αύξηση των ακούσιων νοσηλειών κυρίως από το 2012 μέχρι το 2014 (από 56,6% το 2012 σε 

74,5% το 2014)42. 

Επίσης, σε άλλη έρευνα που διεξήχθη με σκοπό την αξιολόγηση της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης, υπογραμμίζεται ότι η πρακτική της ανάπτυξης και αντιμετώπισης των ψυχικά 

ασθενών στην κοινότητα είναι καλύτερη από αυτή στο ψυχιατρείο43. Επιπλέον, στην ίδια έρευνα 

αναφέρονται ως μελανά σημεία οι μεγάλοι γεωγραφικοί τομείς στους οποίους ανήκει κάθε 

δομή και η ανισότητα στην κατανομή των δομών. Αυτό έχει ως επακόλουθο την ανεπαρκή 

παροχή φροντίδας, την έλλειψη συνέχειας στη φροντίδα και τελικά την επιδείνωση της 

κατάστασης των ψυχικά ασθενών και την αύξηση των εισαγωγών. Τονίστηκε, ακόμη, η αρνητική 

στάση όλων των εμπλεκόμενων (των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των ασθενών και των 

οικογενειών τους) λόγω της επιβολής της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της μη συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων. Τέλος επισημαίνεται η 

 
40 Loukidou, E., Mastroyiannakis, A., Power, T., Graig, T., Thorniroft, G., Bouras, N., Evaluation of Greek psychiatric 

reforms: methodological issues, International Journal of Mental Health System, τεύχος 7 (11), Μάρτιος 2013 

41 ό.π. 

42 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=842153 (τελευταία προσπέλαση 30.04.2017) 

43 Παρασκευαΐδου, Σ., Κατσαλιάκη, Κ., Αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δομών ψυχικής υγείας του 

προγράμματος «Ψυχαργώς», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τεύχος 32 (4), 2015, σελ. 467-474 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=842153
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έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, ως σημαντικός παράγοντας, για τη 

συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας44.  

Συνοψίζοντας, προκύπτει από τα δεδομένα αξιολόγησης των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών στην Ελλάδα ότι τα οφέλη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εντοπίζονται στη 

σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών με κυρίαρχη την 

αποασυλοποίηση και συγκεκριμένα με: i. Την ανάπτυξη κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας  ii. Τη 

σταδιακή αποδοχή των νέων δομών και της νέας τάσης από την κοινωνία iii. Τις προσπάθειες 

ευαισθητοποίησης της κοινότητας και αντιμετώπισης του στίγματος και iv. Την αλλαγή της 

στάσης του προσωπικού απέναντι στον ψυχικά ασθενή45. Ωστόσο, ο συγκεντρωτικός 

χαρακτήρας της διοίκησης του συστήματος υγείας θεωρείται μελανό σημείο, όσον αφορά την 

υλοποίηση της συνολικής προσπάθειας αποασυλοποίησης, σε συνδυασμό με την 

υπολειτουργία των τομεακών επιτροπών και των υγειονομικών περιφερειών, καθώς επί της 

ουσίας δεν αποσαφηνίζεται ο ρόλος τους και δεν μπορούν να αναλάβουν πιο ενεργή δράση σε 

επίπεδο περιφέρειας46. 

Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι, την τελευταία εικοσαετία, πράγματι υιοθετείται μια 

τάση αποασυλοποίησης των ψυχικά ασθενών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση εναλλακτικών 

μορφών περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, το στίγμα της ψυχικής ασθένειας παραμένει, ενώ 

η ουσιαστική επανένταξή τους βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Παρακάτω θα γίνει ανάπτυξη των 

βιοηθικών προβληματισμών που αναδύονται από όλα τα παραπάνω.  

 

 
44 Παρασκευαΐδου, Σ., Κατσαλιάκη, Κ., Αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δομών ψυχικής υγείας του 

προγράμματος «Ψυχαργώς», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τεύχος 32 (4), 2015, σελ. 467-474 

45 Loukidou, E., Mastroyiannakis, A., Power, T., Graig, T., Thorniroft, G., Bouras, N., Evaluation of Greek psychiatric 

reforms: methodological issues, International Journal of Mental Health System, τεύχος 7 (11), Μάρτιος 2013 

46 Ψυχαργώς, Παραδοτέο Π.β.1.4 «Έκθεση αξιολόγησης των παρεμβάσεων εφαρμογής της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης έτους 2014». Ανακτήθηκε 31.03.2017 από http://docplayer.gr/2679669-P-v-1-2-ekthesi-

axiologisis-ton-paremvaseon-efarmogis-tis-psyhiatrikis-metarrythmisis-etoys-2012.html 

 

http://docplayer.gr/2679669-P-v-1-2-ekthesi-axiologisis-ton-paremvaseon-efarmogis-tis-psyhiatrikis-metarrythmisis-etoys-2012.html
http://docplayer.gr/2679669-P-v-1-2-ekthesi-axiologisis-ton-paremvaseon-efarmogis-tis-psyhiatrikis-metarrythmisis-etoys-2012.html
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ –  ΒΙΟΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Στο προηγούμενο μέρος παρουσιάσαμε τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν την έννοια 

της ψυχικής υγείας και της ακούσιας νοσηλείας από ιατρικής και κοινωνικής άποψης. 

Παρουσιάστηκαν, περιληπτικά, τα σύνθετα προβλήματα που συνέχονται με την ιδέα της 

ακούσιας νοσηλείας των ψυχικά πασχόντων και η προσπάθεια διαχρονικής διευθέτησης των 

προβλημάτων αυτών από την πλευρά της κοινωνίας και της ιατρικής επιστήμης. Στο παρόν 

κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τους ηθικούς προβληματισμούς που συναρτώνται με την ιδέα, αλλά 

κυρίως με την πρακτική εφαρμογή, της ακούσιας νοσηλείας. Επειδή τα ηθικά ζητήματα είναι 

κατεξοχήν ζητήματα ελευθερίας, για την πραγμάτευση του θέματος αυτού θα υιοθετήσουμε την 

οπτική του ψυχικά πάσχοντος υποκειμένου, του συνανθρώπου μας δηλαδή του οποίου 

διακυβεύεται η δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. Θα διερευνήσουμε τις βιοηθικές διαστάσεις 

του θεσμού της ακούσιας νοσηλείας και τους κινδύνους –πραγματικούς ή νομιζόμενους- που 

επαπειλούνται για  την ελευθερία και την αυτονομία του προσώπου. Ο βασικότερος ηθικός 

προβληματισμός που προκαλείται από την κατ’ αρχήν ιδέα της ακούσιας νοσηλείας έχει να 

κάνει με την αποστέρηση της ελευθερίας και της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του 

υποκειμένου. 

 

 Ι .  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  

 Ήδη από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ακούσιας νοσηλείας προκύπτει το βασικό 

διακύβευμά της: είναι ακούσια, και γι’ αυτό αντίκειται στην ιδέα της ελευθερίας. Υπό 

οποιαδήποτε έκφανσή της, η ιδέα της ελευθερίας έχει ως θεμελιώδες στοιχείο της την απουσία 

εξωτερικής επέμβασης και εξαναγκασμού. Οτιδήποτε επεμβαίνει εξωτερικά στο δρών 

υποκείμενο και κατευθύνει ή, ακόμη περισσότερο, εμποδίζει τη βούληση και την πράξη του, 

προσβάλλει πρωτίστως την ελευθερία του υποκειμένου. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι η πιο 

στοιχειώδης έκφραση της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο άνθρωπος, ως έλλογο ον, προσδιορίζει τον 

κόσμο γύρω του και τον εαυτό του μέσα στον κόσμο ως δρών υποκείμενο, δηλαδή ως πρόσωπο. 

Κάθε πρόσωπο αυτοπροσδιορίζεται μέσα στον κοινωνικό περίγυρό του μέσα από την ατομική 
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του υπόσταση, η οποία έχει τόσο περιγραφική όσο και κανονιστική διάσταση. Δηλαδή, κάθε 

άτομο έχει μια εικόνα του εαυτού του, των αντιλήψεών του και των σχεδίων ζωής του, μέσα 

από τα οποία αυτοκατανοείται και περιγράφει τον εαυτό του, ταυτόχρονα όμως, έχει και μια 

αξίωση έναντι των άλλων ανθρώπων να σέβονται την εικόνα του αυτή. Όποιος περιγράφει τον 

εαυτό του ως «ελεύθερο», «ανεξάρτητο», «ικανό» κ.ά., δεν κάνει μόνο μια περιγραφική 

διατύπωση, αλλά αξιώνει και από τους άλλους να τον αντιμετωπίζουν ως τέτοιο.  

 Εξάλλου, στην πληρέστερη εκδοχή της η ιδέα της ελευθερίας προσεγγίζει την ηθική 

αυτονομία, δηλαδή τη δυνατότητα του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται βάσει αρχών, 

ανεπηρέαστος όχι μόνο από εξωτερικούς αλλά και από εσωτερικούς – υποκειμενικούς 

παράγοντες, και έτσι να καθίσταται με τη θέλησή του ηθικό υποκείμενο. Οι γνώμονες που 

παρακινούν τη βούληση του ηθικού υποκειμένου ως τέτοιου δεν είναι υποκειμενικοί (δηλαδή 

ευκαιριακοί, συγκυριακοί και τυχαίοι), αλλά αποκτούν τα χαρακτηριστικά του ηθικού νόμου, 

δηλαδή μπορούν να επεκταθούν σε κάθε υποκείμενο χωρίς να υποπέσουν σε εσωτερική 

αντίφαση και να αυτοαναιρεθούν. Με τον τρόπο αυτό το ηθικό υποκείμενο καθίσταται 

αυτόνομο, δηλαδή νομοθέτης και υπήκοος του νόμου ή των ηθικών αρχών. Την πληρέστερη 

αυτή έννοια της αυτονομίας ως εσωτερικής ελευθερίας της βούλησης θα δούμε παρακάτω πώς 

στερούνται λόγω της ασθένειάς τους οι ψυχικά πάσχοντες και πώς η στέρηση αυτή επηρεάζει 

την ηθική αποτίμηση της ιδέας της ακούσιας νοσηλείας. Ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας θέτει 

σοβαρούς ηθικούς προβληματισμούς τόσο ως ιδέα όσο και ως πραγμάτωση. 

Προβληματισμούς προκαλεί η ηθική δικαιολόγηση της ακούσιας νοσηλείας, ως μορφής 

στέρησης της ελευθερίας, καθώς οι έννοιες «ακούσια» και «ελευθερία» είναι αφ’ εαυτών 

αντικρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες. Αφ’ ενός, ο ασθενής που έχει πλήρη χρήση του λόγου 

του δεχόμαστε ότι έχει και τη δυνατότητα να θέσει ελεύθερα τους όρους διαχείρισης της ζωής 

του, μέσα δε σε αυτούς είναι και η επιλογή θεραπείας. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εκδηλώσει 

την ατομική ελευθερία του. Αφ’ ετέρου όμως, η ακούσια νοσηλεία, έστω και σε εφαρμογή της 

αρχής της ευεργεσίας (beneficence) και του βέλτιστου για τον ψυχικά πάσχοντα συμφέροντος, 

θέτει τον ασθενή παρά τη θέλησή του στην εξουσία κάποιου τρίτου και του στερεί την ελάχιστη 
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δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. Με αυτό το περιεχόμενο οι δύο έννοιες φαίνονται αντίθετες 

και μεταξύ τους ασύμβατες.  

Όμως, είναι πάντα τόσο απλές οι περιγραφές και τόσο διακριτοί οι ρόλοι, ώστε να μπορεί 

με βεβαιότητα να επικυρωθεί αυτή η διαπίστωση; Μήπως κάποιες φορές η αυτονομία 

παρερμηνεύεται και συγχέεται αδιάκριτα με την ατομική επιλογή, έννοια που μπορεί μεν να 

δηλώνει τον αυτοπροσδιορισμό, αλλά ταυτόχρονα, να μην έχει κανένα ιδιαίτερο ηθικό 

περιεχόμενο ή ακόμη και να φαλκιδεύει την αυτονομία; Μήπως υπάρχει πιθανότητα η κατ’ 

αρχήν ιδέα της ακούσιας νοσηλείας του ψυχικά πάσχοντος να συγκρούεται φαινομενικά και 

μόνο με μια απλή ατομική επιλογή και όχι με την αρχή της αυτονομίας; Μήπως, τελικά, σε 

κάποιες περιπτώσεις η αρχή της ευεργεσίας (beneficence) έχει μεγαλύτερη ηθική αξία από την 

αυτονομία, ή πολύ περισσότερο, μήπως μπορεί να υπηρετεί και αυτήν την ίδια την αρχή της 

αυτονομίας; Για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών, η επισκόπηση των εννοιών της 

ελευθερίας και της αυτονομίας, όπως τις εισηγήθηκαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι Immanuel Kant και 

John Stuart Mill, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποδοθούν με όσο το δυνατόν λιγότερο 

αμφιλεγόμενους όρους έννοιες που απασχολούν επί αιώνες τη φιλοσοφία. 

 

Ι Ι .  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ  

Α) JOHN STUART MILL 

Την ιδέα της ελευθερίας στην θεμελιωδέστερη εκδοχή της ως εξωτερική - αρνητική (υπό 

νομική έννοια) ελευθερία έχει αναπτύξει διεξοδικά ο εισηγητής της ηθικής θεωρίας του 

ωφελιμισμού John Stuart Mill στο έργο του «Περί Ελευθερίας»47. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, 

 
47 Κυρίως ο Mill αναφέρεται στην ελευθερία σκέψης και συζήτησης στο έργο του αυτό αλλά επεκτείνεται και στην 

ελευθερία γενικότερα. Mill, J. S., Περί Ελευθερίας, μτφρ. Νίκος Μπαλής, εκδ. Επίκουρος, 1983, σελ. 39. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία έχει ότι ο Mill επιχειρεί και μία αναφορά στους «υπό επιτροπεία ως 

φρενοβλαβείς», στην οποία αναπτύσσει τον προβληματισμό του σχετικά με τα ζητήματα πνευματικής 

φυσιολογικότητας και την αντιμετώπιση των αποκλινόντων από μεριάς της κοινωνίας ως φρενοβλαβών. Mill, ό.π., 

σελ. 119-20.  
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η ελευθερία αποτελεί τη δυνατότητα που έχουν τα άτομα να δρουν απαλλαγμένα από 

εξαναγκασμούς και εξωτερικές δυνάμεις. Το άτομο είναι ελεύθερο, όταν αυτό το ίδιο 

αποκλειστικά ορίζει τις πράξεις του, όταν πραγματώνει τους σκοπούς που επιθυμεί χωρίς 

εξαναγκασμό και καταπίεση από το κοινωνικό του περιβάλλον, όταν ελεύθερα από εξωτερικές 

παρεμβάσεις επιλέγει και ακολουθεί τον τρόπο της ζωής του. Στη διάσταση αυτή, η ιδέα της 

ελευθερίας, υπό την αρνητική έκφρασή της, ταυτίζεται κατ’ αρχήν με την ελευθερία επιλογής, 

που αποτελεί την πλέον βασικό στοιχείο της. Δεν περιορίζεται όμως στο στοιχείο αυτό. 

Η ιδέα της ελευθερίας, κατά τον Mill, εμπεριέχει το στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού ως 

ενεργητική διαδικασία αυτοπραγμάτωσης του ατόμου. Μεταξύ ελευθερίας και αυτονομίας 

υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση. Για να μπορεί ένα δρών υποκείμενο να θεωρείται ελεύθερο, δεν 

αρκεί να εκπληρώνει τις όποιες επιθυμίες του χωρίς να προσκρούει σε εξωγενή, κοινωνικά 

εμπόδια. Το ελεύθερο υποκείμενο θέτει το ίδιο τους δικούς του κανόνες και στόχους, και δεν 

προσαρμόζεται απλώς σε δεδομένες κοινωνικές προτιμήσεις. Έτσι, η ελευθερία με την ευρύτερη 

και ουσιαστικότερη έννοια της αυτονομίας εμπεριέχει την ικανότητα του ατόμου να 

προσδιορίζει και να επιφέρει αλλαγές στην προσωπικότητά του σύμφωνα με τις επιθυμίες του. 

Στο πλαίσιο αυτό, το κάθε άτομο πραγματώνεται μέσα από την ελεύθερη, δηλαδή ανεπηρέαστη 

από εξωγενείς προσδιορισμούς, ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  

Η ευτυχία, το νόημα της ζωής, τα πράγματα που έχουν αξία στη ζωή προσεγγίζονται 

διαφορετικά από το κάθε άτομο και αυτή η ατομική προσέγγιση αντανακλά την ελευθερία του 

προσώπου. Αυτό το αυτεξούσιο του ατόμου είναι που οδηγεί, σύμφωνα με τον Mill, στην 

ευτυχία (ή ευδαιμονία). Η συνείδηση του υποκειμένου ότι είναι ο δημιουργός του εαυτού του, 

της προσωπικότητάς του και του βίου του, είναι αυτή που δίνει στο υποκείμενο την αίσθηση 

πληρότητας και ευτυχίας. Σκοπός της ελευθερίας είναι «να έχει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης η 

φύση κάθε ατόμου»48, δηλαδή, να μπορεί να επιτευχθεί η εκπλήρωση των ιδιαίτερων 

δυνατοτήτων, κλίσεων και ικανοτήτων του κάθε προσώπου: «Το άτομο, που έχει δικές του 

επιθυμίες και ορμές –επιθυμίες και ορμές, δηλαδή, που είναι έκφραση της φύσης του, όπως 

 
48 Mill, J. S., Περί Ελευθερίας, μτφρ. Νίκος Μπαλής, εκδ. Επίκουρος, 1983, σελ. 112 
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αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε χάρη στη δική του καλλιέργεια- λέγεται ότι έχει χαρακτήρα»49. 

Συνεπώς, για τον Mill, η ελευθερία έγκειται στην «ελεύθερη ανάπτυξη της ατομικότητας»50. 

Η ατομικότητα αντιμετωπίζεται από τον Mill ως η έκφραση της ανθρώπινης ελευθερίας 

και περιγράφεται όχι ως μία κατάσταση αλλά ως μια συνεχής και ενεργητική διαδικασία 

αυτοβελτίωσης. Αυτή η ελευθερία δηλώνει την κυριαρχία, τον αυτοπροσδιορισμό, και 

αναδεικνύει την υπεροχή της ανθρώπινης φύσης, την οποία έχουμε καθήκον να προάγουμε. Ο 

ενεργητικός και ζωηρός ανθρώπινος χαρακτήρας είναι αυτός που πρέπει να τιμούμε, σύμφωνα 

με τον φιλόσοφο, διότι αυτός προάγει το άτομο και, μέσα από την κοινωνική ενεργοποίησή του, 

και την κοινωνία συνολικά. 

Ωστόσο, η ατομοκεντρική θεώρηση του Mill, πάντα μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης 

ωφελιμιστικής ηθικής θεωρίας του, δεν επιτρέπει την κυριαρχία του εγωισμού και την 

αδιαφορία του ατόμου για το γενικό καλό. Η ελευθερία αυτοπροσδιορισμού και 

αυτοεκπλήρωσης δεν είναι μια διαδικασία ατομικιστική και αποκομμένη από την κοινωνική 

συνύπαρξη. Το ελεύθερο υποκείμενο ζει μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και αναπτύσσει 

σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Η συνύπαρξη αυτή θέτει και τα όρια της ελευθερίας σύμφωνα 

με τον Mill, ο οποίος διατυπώνει το αξίωμα της ελευθερίας ως εξής: «Η μόνη ελευθερία που 

είναι άξια του ονόματός της είναι η ελευθερία να επιδιώκουμε το όφελός μας με το δικό μας 

τρόπο, αρκεί να μην προσπαθούμε να βλάψουμε τους άλλους ή να τους εμποδίσουμε να 

επιτύχουν το ίδιο πράγμα. Κάθε άνθρωπος είναι αυτός ο ίδιος ο καλύτερος προστάτης της 

σωματικής, διανοητικής ή πνευματικής του υγείας. Οι άνθρωποι ωφελούνται περισσότερο, όταν 

επιτρέπουν στους συνανθρώπους τους να ζουν καλύτερα, παρά όταν αναγκάζουν κάθε 

άνθρωπο να ζει, όπως νομίζουν καλύτερα οι υπόλοιποι»51. 

Τα όρια της ελευθερίας τα θέτει αυτή η ίδια η κοινωνική συνύπαρξη και ο σεβασμός που 

επιβάλλεται στα πρόσωπα με τα οποία συνυπάρχουμε. Σύμφωνα με τον Mill, κανένας δεν έχει 

 
49 ό.π., σελ. 107 

50 ό.π., σελ. 102 

51 Mill, J. S., Περί Ελευθερίας, μτφρ. Νίκος Μπαλής, εκδ. Επίκουρος, 1983, σελ. 37 
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το δικαίωμα να επιβάλλει τις απόψεις του στους συνανθρώπους του, διότι κάθε άνθρωπος 

γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τις φυσικές του κλίσεις και δυνατότητες και σύμφωνα με 

αυτές θέτει τους δικούς του στόχους, συνεπώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει καλύτερα τι είναι 

πιο συμφέρον και ωφέλιμο για τον άλλο παρά ο ίδιος ο εαυτός του. Συμβουλές, γνώμες τρίτων 

και παραινέσεις μπορούν να λαμβάνονται υπόψη αλλά τίποτα από αυτά δεν επιτρέπεται να 

επηρεάζει ουσιωδώς, και πολύ περισσότερο να αναιρεί την ελευθερία επιλογής του προσώπου 

σύμφωνα με τις δικές του αξιακές παραμέτρους. Όπως το διατυπώνει ο Mill, «έχουμε το 

δικαίωμα να ενεργούμε σύμφωνα με τη δυσμενή μας γνώμη για τον άλλον, όχι για να 

καταπιέσουμε την ατομικότητά του, αλλά για να εκδηλώσουμε τη δική μας»52.  

Η Αρχή της Ελευθερίας του Mill υποδεικνύει τα όρια της νόμιμης κοινωνικής παρέμβασης 

στη συμπεριφορά του ατόμου, που είναι κατά τ’ άλλα αναπόφευκτη δεδομένης της κοινωνικής 

συνύπαρξης. Η παρέμβαση της κοινωνίας πρέπει να περιορίζεται σε εκείνες τις πράξεις του 

προσώπου που θίγουν τα συμφέροντα των άλλων, ενώ το άτομο πρέπει να διατηρεί την 

κυριαρχία του σε κάθε απόφαση που αφορά το ίδιο και μόνον: «ο μόνος λόγος, για τον οποίο 

μπορεί νόμιμα να ασκείται εξουσία σ’ οποιοδήποτε μέλος μιας πολιτισμένης κοινότητας, παρά 

τη θέλησή του, είναι η αποτροπή της ζημίας των άλλων»53. Η απειλή βλάβης προς τους λοιπούς 

συνανθρώπους είναι η αναγκαία (αλλά όχι επαρκής) συνθήκη του νόμιμου εξαναγκασμού, ο 

οποίος μπορεί να πάρει τη μορφή νομικών ποινών, κοινωνικών πιέσεων ή άλλων 

καταναγκασμών και αποτροπών. Η Αρχή της Ελευθερίας θεσπίζει κατ’ ουσίαν έναν νόμο 

αρνητικής ελευθερίας, ο οποίος οριοθετεί ένα χώρο ανεμπόδιστης δράσης για το υποκείμενο. 

Πέρα από την νόμιμη αυτή παρέμβαση της κοινωνίας, καμία άλλη επενέργεια στη βούληση και 

τη δράση του υποκειμένου δεν είναι επιτρεπτή. 

Με τα ανωτέρω δεδομένα, ο Mill θέτει τον προβληματισμό σχετικά με τους όρους και τα 

όρια της κρατικής παρέμβασης στην ατομική ελευθερία, διερωτώμενος «κατά πόσο η 

κυβέρνηση πρέπει να κάνει ή να φροντίζει ώστε να γίνει κάτι, που θα ωφελήσει τα άτομα, ή να 

 
52  ό.π., σελ. 133 

53 Mill, J. S., Περί Ελευθερίας, μτφρ. Νίκος Μπαλής, εκδ. Επίκουρος, 1983, σελ. 32 
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αφήσει τους ενδιαφερόμενους να το κάνουν οι ίδιοι, είτε ατομικά, είτε εκούσια 

συνασπιζόμενοι»54. Ο περιορισμός της κρατικής παρέμβασης είναι ένα από τα βασικότερα 

αιτήματα του φιλοσόφου, καθώς, όπως ισχυρίζεται, κάθε φορά που η κυβερνητική εξουσία 

αναλαμβάνει μια πρόσθετη αρμοδιότητα, περιορίζεται η αξία των ατόμων που συγκροτούν την 

Πολιτεία. Διατυπώνει δε τον γενικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο «…είναι γενικά σωστό ότι ο 

αρμοδιότερος να χειριστεί οποιοδήποτε ζήτημα, ή να κρίνει πώς και ποιός θα το χειριστεί, είναι 

εκείνος που ενδιαφέρεται προσωπικά γι' αυτό»55. Η κοινωνία και το κράτος, λοιπόν, πρέπει να 

παρεμβαίνουν μόνο, όταν ζημιώνονται τα συμφέροντα των άλλων. Η συμπερασματική 

διατύπωση του Mill ότι «σε τελευταία ανάλυση, η ουσιώδης αξία ενός κράτους είναι η αξία των 

ατόμων που το απαρτίζουν»56 συνοψίζει την αντίληψη του φιλοσόφου περί της απόλυτης αξίας 

του ατόμου και της ατομικότητας ως έκφρασης της ελευθερίας. 

Β) IMMANUEL KANT 

Τις έννοιες της ελευθερίας, της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας ο Καντ προσεγγίζει 

συστηματικά υπό το πρίσμα του ορθού λόγου στο έργο του «Τα Θεμέλια Της Μεταφυσικής Των  

Ηθών» σε αναφορά με τον ηθικό νόμο. Ηθικός νόμος, για τον Καντ, σημαίνει την έλλογη 

ελευθερία. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο ως αναγκαία προϋπόθεση για την αυτονομία της 

βούλησης κρίνεται η ελευθερία της βούλησης. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από 

πάθη και εξωτερικούς περιορισμούς για να μπορέσει η βούλησή του να αναχθεί σε καθολικό 

νομοθέτη και αυτό συμβαίνει μόνο όταν δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο από τη δική του 

βούληση, η οποία θέτει αρχές έγκυρες από τη σκοπιά όλων. 

Ο Καντ  οικοδομεί την ηθική θεωρία του πάνω στην παραδοχή ότι «από όσα μπορούν να 

νοηθούν μέσα στον κόσμο ή και έξω από αυτόν δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να μπορέσει να 

θεωρηθεί ως καλό χωρίς περιορισμό, εκτός από την απόλυτα καλή θέληση»57. Ως απόλυτα καλή 

 
54 ό.π., σελ. 181 

55  ό.π., σελ. 181 

56 Mill, J. S., Περί Ελευθερίας, μτφρ. Νίκος Μπαλής, εκδ. Επίκουρος, 1983, σελ. 190 

57  Kant, I., Τα Θεμέλια Της Μεταφυσικής των Ηθών, μτφρ. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα, εκδ. Δωδώνη, 1984, σελ. 33 
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θέληση, ως δηλαδή «καθεαυτήν καλή βούληση», ορίζει τη βούληση εκείνη η οποία είναι 

εντελώς ανεπηρέαστη από κάθε ιδιαίτερη σκοπιμότητα και υποκειμενικό κριτήριο, τη βούληση 

που δεν υπόκειται σε εξωτερικούς περιορισμούς και δεν είναι καλή «εξαιτίας όσων πετυχαίνει 

ή δημιουργεί ή εξαιτίας της δυνατότητάς της να πετύχει ένα σκοπό»58, τη βούληση δηλαδή με 

«απόλυτη ηθική αξία». Βασική προϋπόθεση της ηθικής αξίας, σύμφωνα με τον Καντ, είναι η 

εξωτερική (αρνητική) ελευθερία του προσώπου κατά το σχηματισμό της βούλησής του. Η 

ετερονομία δεν συνάδει με την ιδέα του ανθρώπου ως προσώπου με απόλυτη αξία. 

Η απόλυτα καλή βούληση, όμως, δεν περιορίζεται στην έλλειψη εξωτερικών 

περιορισμών αλλά έχει και ένα περιεχόμενο, το οποίο ο Καντ αν και δεν προσδιορίζει, εντούτοις 

μας παραδίδει την μορφή του. Αυτό είναι ο ηθικός νόμος, ο οποίος φανερώνεται μέσα από την 

κατηγορική προσταγή και τις αναδιατυπώσεις της. Μέσα από την κατηγορική προσταγή 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση των κινήτρων της βούλησης προς τον ηθικό νόμο, δηλαδή αρχές 

έγκυρες για όλους. Μία από τις διατυπώσεις της κατηγορικής προσταγής εισάγει την ιδιότητα 

της βούλησης να αποκτά τον νομοθετικό της ρόλο: «πράττε μόνο έτσι, ώστε η θέλησή του μέσω 

του γνώμονά της να μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της ταυτόχρονα ως καθολικό νομοθέτη»59. Η 

βούληση κάθε έλλογου όντος είναι ένας καθολικός νομοθέτης και απορρίπτονται όλοι οι 

γνώμονες που δε μπορούν να συμφωνήσουν με την καθολική νομοθεσία της βούλησης. Η 

συγκεκριμένη διατύπωση της κατηγορικής προσταγής υποδεικνύει ότι η βούληση δεν 

υποτάσσεται απλά στο νόμο αλλά υποτάσσεται στον καθολικό νόμο (στο νόμο από τη σκοπιά 

όλων) που η ίδια έχει δημιουργήσει. Με άλλα λόγια, την αυτονομία ο Καντ ορίζει ως την ιδιότητα 

της βούλησης να είναι η ίδια νόμος για τον εαυτό της60. Η βούληση υποτάσσεται στον ηθικό 

νόμο που η ίδια έχει δημιουργήσει και ταυτόχρονα υποτάσσεται στον ηθικό νόμο επειδή η ίδια 

τον έχει δημιουργήσει. Υποτάσσεται, δηλαδή, στον ηθικό νόμο από σεβασμό προς αυτόν, γιατί 

η ίδια τον δημιούργησε και κατά συνέπεια δε μπορεί να αντιφάσκει λογικά προς αυτόν. Έτσι, 

 
58  ό.π., σελ. 35 

59  ό.π., σελ. 88 
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μόνον οι υποκειμενικοί γνώμονες που πληρούν τη βασική προϋπόθεση της καθολικευσιμότητας 

μπορούν να θεωρηθούν ως ηθικός νόμος61 . 

Μέσα από την παραδοχή ότι ο ηθικός νόμος, ως νόμος της ελεύθερης βούλησης, υπάρχει 

μόνο στην έλλογη φύση, ο Καντ διατυπώνει τη θέση ότι μόνο η έλλογη φύση μπορεί να νοηθεί 

ως αυτοσκοπός, γιατί μόνον της έλλογης φύσης η ύπαρξη καθ’ εαυτήν έχει απόλυτη αξία. Έτσι, 

η κατηγορική προσταγή αναδιατυπώνεται με αναφορά στην έλλογη, ανθρώπινη φύση ως 

θεμέλιο του ηθικού νόμου, ως εξής: «Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, 

τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως 

σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο»62. Η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως έλλογου όντος ως 

αυτοσκοπού αποτελεί το κριτήριο της αντικειμενικότητας και της καθολικότητας του ηθικού 

νόμου. Η ιδιότητα, λοιπόν, όλων των ανθρώπων μέσα στο κράτος των σκοπών να μπορούν να 

είναι ταυτόχρονα μέσω του γνώμονα της βούλησής τους καθολικοί νομοθέτες καθιστά τον 

άνθρωπο αυτοσκοπό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ιδιότητα, να είναι αυτοσκοποί, γιατί ο 

γνώμονας της βούλησής τους, από τη σκοπιά της ηθικής, δε μπορεί πρακτικά παρά να λαμβάνει 

υπόψη και να συμφωνεί με τη βούληση και τις πράξεις όλων των υπόλοιπων ανθρώπων καθώς 

και του ίδιου του προσώπου προς τον εαυτό του.  

Με τους ανωτέρω συλλογισμούς θεμελιώνει ο Καντ την άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

ηθική αυτονομία έννοια της αξιοπρέπειας, η οποία συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος, ως ελεύθερο 

έλλογο ον, υπακούει μόνο στο νόμο που έχει θέσει ο ίδιος στον εαυτό του63, στο ότι δηλαδή η 

αυτόνομη βούλησή του είναι ο δημιουργός και η πηγή των ηθικών νόμων που τον δεσμεύουν, 

και για τον λόγο αυτό ο άνθρωπος, ως έλλογο όν, έχει απόλυτη ηθική αξία. Η ηθική αυτονομία 

 
61 Σύμφωνα με την O’Neill, η έννοια της αυτονομίας αποτελεί τη θετική προσέγγιση του περιεχομένου της 

ελευθερίας της βούλησης, σε αντιπαραβολή προς την (κατεξοχήν χρησιμοποιούμενη) αρνητική, που είναι απλά και 

μόνο η έλλειψη εξωτερικού εξαναγκασμού της βούλησης. Κατά τη διατύπωση της O’Neill, ο Καντ αυτό που 

αποδεικνύει είναι ότι «… εάν τα έλλογα όντα είναι ελεύθερα, δεν είναι απλά και μόνο υπό αρνητική έννοια 

ελεύθερα, αλλά (ικανά να είναι) αυτόνομα, και έτσι, εάν είναι (ικανά να είναι) αυτόνομα, τότε υπόκεινται στην αρχή 

της ηθικότητας, δηλαδή στην υπέρτατη αρχή του πρακτικού Λόγου». O’ Neill, O., Κατασκευές του Λόγου - Έρευνες 

στην Πρακτική Φιλοσοφία του Καντ, μτφρ. Χρυσούλα Γραμμένου, Αθήνα, εκδ. Αρσενίδη, 2011, σελ. 94 

62 Kant, I., Τα Θεμέλια Της Μεταφυσικής των Ηθών, μτφρ. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα, εκδ. Δωδώνη, 1984, σελ. 81 

63  Kant, I., Τα Θεμέλια Της Μεταφυσικής των Ηθών, μτφρ. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα, εκδ. Δωδώνη, 1984 ,σελ. 89 
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είναι το θεμέλιο της αξιοπρέπειας και ταυτόχρονα είναι εννοιολογικό στοιχείο και αναγκαία 

συνθήκη της, εφόσον, για να υπάρχει αξιοπρέπεια, πρέπει να υπάρχει αυτονομία. Ο σεβασμός 

της αυτονομίας του ανθρώπου, δηλαδή της ιδιότητάς του ως ταυτόχρονα νομοθέτη και 

υπηκόου του κράτους των σκοπών, είναι που παράγει την ιδέα της αξιοπρέπειας. Ο άνθρωπος 

έχει το προνόμιο να νομοθετεί καθολικά, το προνόμιο να είναι το ον που βάζει στον εαυτό του 

ένα σκοπό, ο οποίος δεν μπορεί τελικά να είναι άλλος από την ίδια την έλλογη φύση, την 

καθολικά νομοθετούσα φύση του. Και αυτό είναι το αίτημα του ανθρώπου ως αυτοσκοπού.  

Επειδή στα «Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών» ο Καντ ασχολείται αποκλειστικά και 

μόνο με την ιδέα του ηθικού νόμου ως νόμου της ελευθερίας, δεν αναπτύσσει καμία θεωρία 

σχετικά με την νομιμότητα του περιορισμού της ατομικής, πραξιακής ελευθερίας. Εξάλλου, η 

ηθική ως το κατεξοχήν πεδίο της έλλογης ελευθερίας είναι εγγενώς αντίθετη με κάθε είδους 

εξαναγκασμό. Το ζήτημα των θεμιτών περιορισμών της ελευθερίας ο Καντ αναπτύσσει σε ένα 

άλλο έργο του, στην «Μεταφυσική των Ηθών», και ειδικότερα στο μέρος της όπου εισηγείται 

την θεωρία του περί του δικαίου. O Καντ κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στην ηθικότητα και τη 

νομιμότητα και χρησιμοποιεί τη λέξη «ηθικός» διαφορετικά από τη λέξη «νόμιμος» ή «δίκαιος». 

Νομιμότητα είναι η εξωτερική συμφωνία της πράξης με τις προσταγές του νόμου, ανεξάρτητα 

από τα εσωτερικά κίνητρα της βούλησης, και νόμιμες ή δίκαιες είναι οι πράξεις που 

αναφέρονται σε εξωτερικές μόνο ενέργειες και είναι απλά και μόνο σύμφωνες με τους νόμους64.  

Ένα και μοναδικό είναι, σύμφωνα με τον Καντ, το πρωταρχικό δικαίωμα, από το οποίο 

πηγάζουν όλα τα άλλα, το δικαίωμα στην ελευθερία: «η ελευθερία (ανεξαρτησία από την 

εξαναγκαστική προαίρεση ενός άλλου) εφόσον μπορεί να συνυπάρξει με την ελευθερία καθενός 

άλλου σύμφωνα με έναν καθολικό νόμο, είναι αυτό το μοναδικό, πρωταρχικό δικαίωμα που έχει 

κάθε άνθρωπος δυνάμει της ιδιότητάς του ως ανθρώπου. – Η έμφυτη ισότητα, δηλαδή η 

ανεξαρτησία του, ώστε να μην υποχρεώνεται κανείς από άλλους περισσότερο από όσο μπορεί 

επίσης να τους υποχρεώσει αμοιβαίως∙ άρα η ιδιότητα του ανθρώπου να είναι αυτεξούσιος (sui 

iuris), καθώς επίσης και να είναι ανεπίληπτος (iusti), διότι δεν αδίκησε κανέναν λόγω 

 
64 Kant, I., Μεταφυσική των Ηθών, μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα, εκδ. Σμίλη,2013, σελ. 30-31. 
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οιασδήποτε έννομης πράξης∙ τέλος, η εξουσία να πράττει έναντι των άλλων οτιδήποτε δεν θίγει 

καθ’ εαυτό τα δικαιώματά τους, έστω και αν δεν το αποδέχονται αυτό […]: όλες αυτές οι εξουσίες 

έγκεινται ήδη στην αρχή της έμφυτης ελευθερίας και δεν διαφέρουν στην πραγματικότητα από 

αυτήν»65.   

Εξάλλου, για τον Καντ, ως Δίκαιο νοείται «το σύνολο των όρων υπό τους οποίους η 

προαίρεση του ενός μπορεί να ενωθεί με την προαίρεση του άλλου σύμφωνα με έναν καθολικό 

νόμο της ελευθερίας», και δίκαιη είναι η πράξη εκείνη «η οποία, ή σύμφωνα με τον γνώμονα 

της οποίας, η ελευθερία της προαίρεσης του καθενός μπορεί να συνυπάρξει με την ελευθερία 

κάθε άλλου σύμφωνα με έναν καθολικό νόμο»66. Μέσα σε ένα οργανωμένο κράτος δικαίου, ο 

εξαναγκασμός όχι μόνο συγχωρείται αλλά επίσης επιβάλλεται ως μια αμοιβαία μεταξύ των 

πολιτών συνομολόγηση για τις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος παραβιάζει αυτή την καθολική 

αρχή του δικαίου. Η προστασία της ίσης ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους – συμπολίτες 

είναι δίκαιο να διασφαλίζεται μέσα από τον καταναγκασμό εκείνων που την παραβιάζουν. Έτσι, 

η εξουσία του καταναγκασμού θεωρείται νόμιμη, επειδή κατ’ ουσίαν αποτελεί «παρακώλυση 

ενός εμποδίου της ελευθερίας»67. 

 

Ι Ι Ι .  Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ  

Με βάση τις προεκτεθείσες απόψεις των δύο κορυφαίων φιλοσόφων της σύγχρονης 

φιλελεύθερης ηθικής θεωρίας, εύλογοι προβληματισμοί γεννώνται σχετικά με το πόσο μπορεί 

να συμβιβάζονται οι αρχές και οι μέθοδοι της ακούσιας νοσηλείας με την ιδέα της ελευθερίας 

και τον σεβασμό του προσώπου. Η άρνηση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού και 

αυτοελέγχου του υποκειμένου που τίθεται υπό την ακούσια νοσηλεία φαίνεται να έρχεται σε 

ευθεία αντίθεση με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, θεμελιώδης προϋπόθεση της οποίας 

 
65 Kant, Μεταφυσική των Ηθών, μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα, εκδ. Σμίλη,2013, σελ.59-60. 

66 ό.π., σελ.50-51  

67 ό.π., σελ.52 
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είναι η εξωτερική / αρνητική ελευθερία. Ο εγκλεισμός σε ένα χώρο, έστω και με απώτερο στόχο 

την νοσηλεία και θεραπεία του πάσχοντος υποκειμένου, δεν παύει να συνιστά μια φυσική 

επέμβαση στο χώρο της ατομικής ελευθερίας, που εξωτερικεύεται στον κοινωνικό κόσμο ως μια 

μορφή άρνησης του αυτεξούσιου. Τα χαρακτηριστικά αυτά της ακούσιας νοσηλείας 

υποδεικνύουν την αναγκαιότητα διατύπωσης ισχυρών δικαιολογητικών αρχών που θα την 

θεμελιώνουν ηθικά. Με βάση τις θεωρίες που προεκτέθηκαν θα προσπαθήσουμε να 

αναδείξουμε αρχικά τους λόγους για τους οποίους η ακούσια νοσηλεία θα μπορούσε να είναι 

ηθικά επιτρεπτή και στη συνέχεια τους όρους υπό τους οποίους ο θεσμός της ακούσιας 

νοσηλείας ενδέχεται να μην προσβάλλει αλλά αντίθετα να υπηρετεί μια ιδέα αυτονομίας και 

την ανθρώπινη αξία στο πρόσωπο των ψυχικά νοσούντων ατόμων. 

Αρχικά, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι ψυχικά ασθενείς έχουν συμφέροντα, ροπές και 

επιθυμίες και είναι σε θέση να εκφράζουν αιτήματα και απόψεις. Τα άτομα με νευρώσεις, 

ψυχώσεις, ολιγοφρένειες και τις άλλες εκδηλώσεις ψυχικής νόσου, δεν παύουν να είναι μέλη 

οικογενειών και κοινωνικών ομάδων και, πέρα από όλα αυτά, δεν παύουν να είναι πολίτες. Στα 

πλαίσια αυτά, εκδηλώνουν τις προτιμήσεις και τη βούλησή τους και συγκαθορίζουν μαζί με τους 

συγκοινωνούς – συμπολίτες τους τους όρους συνύπαρξής τους. Το ζητούμενο, όμως, στην 

περίπτωση αυτή είναι το κατά πόσον οι εν γένει εκφράσεις βούλησης των ψυχικά νοσούντων 

μπορούν να τύχουν του σεβασμού του κοινωνικού τους περίγυρου, ή αλλιώς, το κατά πόσον και 

για ποιους λόγους θα μπορούσε το κοινωνικό σύνολο να περιστείλει τις ελευθερίες των 

πασχόντων. Προς αποφυγή παρερμηνειών, οι αμέσως επόμενες παρατηρήσεις θα αναφέρονται 

κατ’ αρχήν στην περίπτωση των ψυχικά πασχόντων ατόμων, πριν αυτά υποβληθούν σε κάποια 

ψυχιατρική θεραπεία προς αποκατάσταση της υγείας τους.   

Με βάση τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς και τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης 

που αναφέρθηκαν στον προηγούμενο κεφάλαιο, προκύπτει ότι ο ψυχικά ασθενής είναι ένα 

άτομο που δύσκολα θα μπορούσε να υπαχθεί στους όρους της ηθικής ελευθερίας και της 

αυτονομίας. Έστω και αν είναι κατ’ αρχήν φορέας των όρων της δυνατότητας της αυτονομίας, 

εντούτοις η ψυχική νόσος του αποστερεί εμπειρικά αυτή καθεαυτήν τη δυνατότητα του 

ατομικού αυτοπροσδιορισμού και της αυτοεκπλήρωσης. Ο ψυχικά πάσχων άνθρωπος παρά το 
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γεγονός ότι είναι εν δυνάμει αυτόνομος, δεν μπορεί να ασκήσει συγκυριακά (με όρους ηθικούς) 

την αυτονομία του. Η ψυχική πάθηση, όπως ορίστηκε ανωτέρω, στερεί από το άτομο τη 

δυνατότητα να διατηρήσει την ισορροπία πνεύματος και σώματος και κατ’ επέκταση τη 

δυνατότητα συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό του περιβάλλον68. Η πνευματική 

και σωματική ισορροπία, δηλαδή η πνευματική και σωματική υγεία, αποτελεί την φυσική / 

υλική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Αντίθετα, η 

ψυχοσωματική ανισορροπία αναιρεί τη δυνατότητα της αυτοπραγμάτωσης, γιατί καθιστά το 

άτομο ανίκανο να σχηματίσει αυτόνομη βούληση, δηλαδή βούληση σύμφωνα με ηθικές αρχές.    

 Υπό την έννοια αυτή, το άτομο που αδυνατεί για ψυχοπνευματικούς λόγους να προβεί 

σε λογικές συνεπαγωγές, να αντιληφθεί τις διαστάσεις των αποφάσεών του, και κυρίως να 

αναδεχθεί την ευθύνη των πράξεών του, είναι ένα άτομο που, ως εμπειρικό ον και υπό τους 

περιορισμούς στους οποίους βρίσκεται, στερείται συγκυριακά τη δυνατότητα να γίνεται ο ίδιος 

νομοθέτης για τον εαυτό του. Οι γνώμονες των πράξεών του, παρακινούμενοι από εξωλογικές -

ή εντελώς παράλογες- ψυχικές ροπές, δεν είναι σε θέση να αναδειχθούν σε καθολικό νόμο, δεν 

μπορούν να θεμελιώσουν μια καθολικεύσιμη προσταγή. Εάν λ.χ. ένα ψυχικά πάσχον άτομο 

εκφράσει αυτοκαταστροφική επιθυμία, η επιθυμία του αυτή δεν μπορεί -για λόγους ηθικούς- 

να γίνει σεβαστή, γιατί δεν αποτελεί αποτέλεσμα ελεύθερης έλλογης βούλησης αλλά 

(διαγνωσμένης) ψυχοπνευματικής ανισορροπίας. Πολύ δε περισσότερο, μια τέτοια επιθυμία 

δεν θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος, γιατί τότε θα οδηγούμασταν σε μια λογική αντίφαση 

και σε αυτοαναίρεση της έλλογης φύσης69.  

 Η διαγνωσμένη ψυχική ασθένεια που συνίσταται ουσιαστικά στη μερική ή ολική, 

παροδική ή μόνιμη απώλεια ελέγχου της συμπεριφοράς και ελέγχου της πραγματικότητας, 

 
68 Μαδιανός, Μ., Κοινοτική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σελ. 28. & 

Στεφανής, Κ., Τομάρας, Β., Κοινοτική ψυχιατρική οι αρχές κα οι εφαρμογές της, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τεύχος 

4, σελ. 146-154 

69 Μια αυτοκαταστροφική τάση οποιουδήποτε ανθρώπου δεν μπορεί να αξιώνει την αναγωγή της σε καθολικό 

νόμο για λόγους που ο Καντ έχει θεμελιώσει υποδειγματικά με το επιχείρημά του ενάντια στην αυτοκτονία για 

λόγους αποφυγής του πόνου ή της δυστυχίας. Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο ζήτημα για την ηθική αποτίμηση της 

πράξης είναι η εξέταση των δικαιολογητικών λόγων που την υπαγορεύουν. 
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συνιστά μια απόκλιση από τη φυσιολογική ψυχοπνευματική λειτουργία. Οι αυτοκαταστροφικές 

συμπεριφορές, οι αυτοκτονικές τάσεις, η απώλεια ελέγχου της συμπεριφοράς και οι διαταραχές 

της εγκεφαλικής λειτουργίας δεν μπορούν κατ’ αρχήν να θεωρηθούν καταστάσεις συμβατές με 

την ιδέα της ελευθερίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, εφόσον προάγουν 

στην πράξη το ακριβώς αντίθετο, και δύνανται να καταλήξουν στα αντίθετα αποτελέσματα. Από 

την άποψη αυτή, το ψυχικά πάσχον άτομο δεν μπορεί να αξιώσει για τον εαυτό του -και για όσο 

υφίσταται την ψυχική νόσο χωρίς να τεθεί σε θεραπεία- τη δυνατότητα του έλλογου 

αυτοπροσδιορισμού ως ελάχιστη προϋπόθεση της ηθικής αυτονομίας. 

 Το σημαντικότερο ωστόσο ζήτημα που συνδέεται με το θεσμό της ακούσιας νοσηλείας 

των ψυχικά πασχόντων δεν είναι θεωρητικό αλλά πρακτικό. Η συμπεριφορά του διαγνωσμένου 

ως ψυχικά ασθενή δεν εξαντλείται πάντα στις αυτοκαταστροφικές τάσεις αλλά συνήθως 

επεκτείνεται σε συμπεριφορές ετεροκαταστροφικές. Οι σοβαρότερες διαταραχές της 

προσωπικότητας είναι αυτές που εκδηλώνονται σε επικίνδυνες και αντικοινωνικές 

συμπεριφορές που προκαλούν προβλήματα και κινδύνους στις διαπροσωπικές σχέσεις (βία, 

επιθετικότητα ή ακόμη και εγκληματικότητα). Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφέρον μας 

μετατίθεται από την ηθική θεώρηση του υποκειμένου και στην νομική αντιμετώπιση της 

συμπεριφοράς του και των κοινωνικών συνεπειών της. Από το σημείο αυτό και μετά 

επεμβαίνουν οι κατεστημένοι κοινωνικο-πολιτικοί θεσμοί και δομές για να διασφαλίσουν τα 

έννομα συμφέροντα των τρίτων που κινδυνεύουν από την συμπεριφορά των ψυχικά νοσούντων 

ατόμων.  

 Ο ψυχικά ασθενής συνάνθρωπος μπορεί να στερείται τη δυνατότητα της προσωπικής 

αυτονομίας σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ωστόσο όμως αυτό δεν θα μπορούσε από μόνο 

του να οδηγήσει σε μια εξαναγκασμένη και αντίθετη προς τη θέλησή του νοσηλεία. Κάτι τέτοιο 

θα καθοδηγούνταν από μια αδικαιολόγητη πατερναλιστική70 αντίληψη περί του ατομικού 

αγαθού και θα επέβαλλε μια εξαναγκαστική (αν όχι ολοκληρωτική) αντιμετώπιση των ψυχικά 

ασθενών από την πλευρά των κρατικών δομών. Ο εγκλεισμός των ασθενών σε ψυχιατρικά 

 
70Βλ. Πελεγρίνης Θ., Λεξικό της φιλοσοφίας, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, 2013, σελ.495, πατερναλισμός ορίζεται ως  η 

υιοθέτηση συγκεκριμένης πολιτικής γραμμής με σκοπό τον έλεγχο της κοινωνίας, με το πέπλο της προστασίας. 
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ιδρύματα και η εξ αυτού στέρηση της ελευθερίας στο όνομα (και προς αποκατάσταση) μιας 

ιδέας αυτονομίας, θα συνιστούσε μια ανεπίτρεπτη αυταρχική επιβολή, όπως εκείνες που 

δυστυχώς η ανθρωπότητα έχει ζήσει σε σκοτεινές εποχές ολοκληρωτικών και θεοκρατικών 

καθεστώτων.  

Εξάλλου, οι ψυχικά ασθενείς άνθρωποι δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι είναι άνθρωποι 

που αντιμετωπίζουν μια ψυχοπνευματική αναπηρία, κατάσταση για την οποία δεν ευθύνονται 

οι ίδιοι και την οποία δεν επιθυμούν. Ως εκ τούτου, θα ήταν -πέραν όλων των ηθικών 

συλλογισμών- και δικαιοπολιτικά ανεπίτρεπτο να «τιμωρούνται» για αυτή την ανυπαίτια 

κατάστασή τους, κατά παρόμοιο λόγο που θεωρούμε ανεπίτρεπτο να τιμωρείται ένας 

άνθρωπος για τα φρονήματά του. Στην περίπτωση των ψυχικά πασχόντων, μάλιστα, η εκδήλωση 

φρονημάτων και αντιλήψεων που παρεκκλίνουν από την κοινωνική κανονικότητα θα τους έθετε 

σε μια εξαναγκασμένη «νοσηλεία», προκειμένου να επανέλθουν σε αυτό που θεωρείται 

κανονικό / φυσιολογικό.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η ακούσια νοσηλεία των ψυχικά πασχόντων 

ατόμων, για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην ψυχοπνευματική τους 

κατάσταση και αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της υγείας τους κρίνεται 

εξαιρετικά προβληματική από ηθικής απόψεως. 

 Ωστόσο, από την πλευρά του δικαίου, και σύμφωνα με τις φιλελεύθερες ηθικές θεωρίες 

των Kant και Mill που εκτέθηκαν, ο εξαναγκασμός του ατόμου συγχωρείται μόνο σε περίπτωση 

που η ελευθερία και τα έννομα αγαθά των λοιπών συγκοινωνών παραβιάζονται ή τίθενται σε 

διακινδύνευση από την συμπεριφορά του. Εάν οι πράξεις ενός ατόμου προκαλούν ζημία στους 

τρίτους, η οργανωμένη πολιτεία νομιμοποιείται να επέμβει στην προσωπική του σφαίρα και να 

του επιβάλει τις αμοιβαία συνομολογημένες κυρώσεις προς διασφάλιση των αγαθών και 

συμφερόντων των τρίτων. Ουσιαστικά, η διακινδύνευση της ισότητας και της ελευθερίας των 

συγκοινωνών στην απόλαυση των έννομων αγαθών αποτελεί τον μόνο λόγο που συγχωρεί τον 

εξαναγκασμό. 
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Υπό το πρίσμα αυτό, ένα ψυχικά πάσχον άτομο επιτρέπεται νομικά να τεθεί σε νοσηλεία 

παρά τη θέλησή του, όχι γιατί τάχα δεν πληροί τους όρους μιας προσωπικής αυτονομίας, αλλά 

μόνο διότι αποτελεί κίνδυνο για ουσιώδη και ζωτικά έννομα αγαθά και την αυτονομία τρίτων. 

Ο κίνδυνος που επαπειλεί (και εφόσον επαπειλεί) ένα ψυχικά πάσχον άτομο για την ελευθερία 

και τα έννομα συμφέροντα του κοινωνικού περιγύρου του μπορεί να αποτελέσει τον μόνο ηθικά 

επιτρεπτό λόγο για την άρση της προσωπικής του ελευθερίας και την υποβολή του σε μια 

ψυχιατρική νοσηλεία χωρίς τη θέλησή του. Και αυτή η παρά τη θέλησή του νοσηλεία δεν πρέπει 

να επέχει τη θέση τιμωρίας, εφόσον μέχρι τη στιγμή εκείνη τίποτα έκνομο δεν έπραξε παρά 

μόνο αποτελεί ένα κίνδυνο για έννομα αγαθά τρίτων, αλλά πρέπει να είναι στην ουσία της μια 

πραγματική νοσηλεία, που σκοπό θα έχει την αποκατάσταση της υγείας του πάσχοντος (και 

συνακόλουθα την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνευσης). Τις επιμέρους διαστάσεις της 

ακούσιας νοσηλείας -υπό ένα ηθικό πρίσμα- θα επιχειρήσει να παρουσιάσει η επόμενη 

παράγραφος. 

IV .  ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

Τα αγαθά που εμπλέκονται και σταθμίζονται κατά την θέσπιση και εφαρμογή του 

θεσμού της ακούσιας νοσηλείας ψυχικά πασχόντων είναι η προσωπική ελευθερία, η υγεία του 

ψυχικά ασθενή και η ασφάλεια των τρίτων. Ο προβληματισμός που προκύπτει από την 

διαπλοκή αυτών των εννόμων αγαθών αφορά στο κατά πόσον είναι ηθικά αποδεκτό να 

επιβάλλονται περιορισμοί της ελευθερίας σε ανθρώπους, και, εάν κάτι τέτοιο γίνει τελικά 

αποδεκτό, ποιοι θα πρέπει να είναι οι δικαιολογητικοί του λόγοι και οι απώτεροι σκοποί71. 

Οι θεραπευτικές μέθοδοι και οι συνθήκες διαβίωσης εντός των ψυχιατρικών ιδρυμάτων 

παραπέμπουν σε μεταχείριση πατερναλιστικής φύσης. Υπό το φως των μιλλιανών και καντιανών 

αρχών της ελευθερίας, στην περίπτωση της ακούσιας νοσηλείας η κοινωνία φαίνεται εκ πρώτης 

 
71Gostin, L., The Human Rights of Person with Mental Disabilities: A Global Perspective on the Application of Human 

Rights Principles to Mental Health, International Journal of Law and Psychiatry, Vol. 23, 2000, σελ. 125-159 
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όψεως να υποκαθιστά κατά τρόπο ηθικά προβληματικό το άτομο στον προσδιορισμό του 

συμφέροντός του, και να υποδεικνύει ερήμην του την αντίληψη περί του αγαθού που οφείλει 

το άτομο να ακολουθήσει. Ο ψυχικά πάσχων άνθρωπος αντιμετωπίζεται από την κοινωνία ως 

μη ικανός να θέσει ο ίδιος τους στόχους της ζωής του και να τους ακολουθήσει με τα μέσα που 

θα επιλέξει. Γι’ αυτό, το συγκεκριμένο έργο αναλαμβάνει για λογαριασμό του το κοινωνικό 

σύνολο. Βέβαια, κανείς δεν θα μπορούσε να υπονοήσει ότι η κοινωνία πρέπει να καταγγέλλεται 

μόνο στην περίπτωση που παρεμβαίνει προκειμένου να απαλλαγεί από ή να εκμηδενίσει 

(φυσικά και ψυχικά) τον πάσχοντα συνάνθρωπο, αλλά αντίθετα, η κοινωνία ελέγχεται ηθικά 

ακόμη και στην απλούστερη περίπτωση παρέμβασής της στην απαραβίαστη σφαίρα της 

προσωπικής ελευθερίας. Δεν είναι, δηλαδή, κατακριτέα μόνο η ωμή και πλήρης άρνηση της 

ατομικής ελευθερίας αλλά οποιαδήποτε παρέμβαση στον απαραβίαστο αυτό χώρο η οποία δεν 

δικαιολογείται από λόγους επαρκείς από ηθική (και όχι μόνο νομική) σκοπιά. 

Προκειμένου η παρέμβαση της πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας στην ατομική σφαίρα 

του ψυχικά πάσχοντος να έχει μια επαρκέστερη ηθική δικαιολόγηση, θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη όχι μόνο τα διακυβευόμενα έννομα αγαθά των τρίτων αλλά και του ίδιου του ψυχικά 

πάσχοντος, ως φορέα ίσης ηθικής αξίας και αξιώσεων ίσης ηθικής μέριμνας. Με άλλα λόγια, η 

έρευνά μας θα πρέπει να στραφεί ξανά από το πεδίο του δικαίου (δηλαδή, από το πεδίο του 

νόμιμου εξαναγκασμού χάριν του κοινωνικού συνόλου) στο πεδίο της ηθικής, και να 

συμπεριλάβει στον προβληματισμό και το ίδιο το πάσχον υποκείμενο. Με τις παρατηρήσεις 

αυτές θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι η καντιανή δεοντοκρατική ηθική παρέχει μια 

επαρκέστερη ηθική δικαιολόγηση της ακούσιας νοσηλείας απ’ ό,τι μια ωφελιμιστική ηθική 

θεωρία που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της ευδαιμονίας για τους περισσότερους δυνατόν 

ανθρώπους.  

Τόσο η καντιανή όσο και η μιλλιανή ηθική μπορούν να υποστηρίξουν την ηθικοπολιτικά 

αποδεκτή χρήση του εξαναγκασμού της βούλησης και της άρσης της προσωπικής ελευθερίας 

όταν παραβιάζονται οι συγκροτητικοί της οργανωμένης κοινωνίας κανόνες της ελευθερίας. Η 

βλάβη των συγκοινωνών είναι ηθικά επαρκής λόγος για την επιβολή κυρώσεων στον βλάπτοντα. 

Ωστόσο, αναφορικά με το πρόσωπο του βλάπτοντα, η καντιανή ηθική αποδεικνύεται 
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συνεπέστερη προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γιατί δεν παραβλέπει την κοινή ανθρώπινη 

υπόστασή του και επεκτείνει την ηθική μέριμνα και προς αυτόν. Στην περίπτωση της ακούσιας 

νοσηλείας, το ψυχικά πάσχον υποκείμενο, αντιμετωπιζόμενο ως φορέας των όρων της 

δυνατότητας της αυτονομίας, δεν αποβάλλει την ηθική υπόστασή του και την ίση και απόλυτη 

ηθική του αξία, γεγονός που έχει προεκτάσεις στην εφαρμογή της ακούσιας νοσηλείας. 

Αντίθετα, υπό μια ωφελιμιστική ηθική θεωρία, το ψυχικά πάσχον υποκείμενο θα μπορούσε να 

απομακρυνθεί οριστικά από το κοινωνικό σύνολο, εάν αποδεικνυόταν ότι με τον τρόπο αυτό θα 

εξυπηρετείτο η ευημερία και ασφάλεια του συνόλου. 

 Υπό το πρίσμα μιας δεοντοκρατικής ηθικής, ο φυσικός περιορισμός της ελευθερίας 

μέσω του θεσμού της ακούσιας νοσηλείας οφείλει να εμπνέεται ταυτόχρονα από δυο αρχές: 

την αρχή της «ανάγκης» της θεραπευτικής οδού και την αρχή της «ευθύνης» που φέρει το 

κράτος. Η αρχή της ανάγκης της θεραπείας εκφράζει την δέσμευση της πολιτείας και τη ρητή 

της υποχρέωση να φροντίζει τα μέλη της που έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να βοηθηθούν 

διαφορετικά, ενώ, η αρχή της ευθύνης του κράτους, συνίσταται στην ευθύνη που φέρει το 

κράτος έναντι των πολιτών του, ή με άλλα λόγια στο ρόλο του προστάτη έναντι του κοινωνικού 

συνόλου. Στην προηγούμενη παράγραφο εξετάστηκε η εγγυητική ευθύνη του κράτους έναντι 

των πολιτών του για την προστασία τους από την απειλή που δύναται να αποτελεί ένα ψυχικά 

πάσχον άτομο. Το κράτος υπέχει ευθύνη έναντι των πολιτών του να διασφαλίσει τα έννομα 

συμφέροντα και αγαθά τους από τον ψυχικά ασθενή εάν τα απειλεί. Γι’ αυτό τον λόγο και μόνο, 

νομιμοποιείται το κράτος να θέσει τον ψυχικά ασθενή σε ακούσια νοσηλεία. 

Ωστόσο, εάν η κρατική λειτουργία εξαντλούνταν σε αυτό το σκοπό (τον ανεκτό από μια 

ωφελιμιστική σκοπιά), θα αντιμετώπιζε σοβαρές ενστάσεις από την πλευρά της καντιανής 

ηθικής θεωρίας. Όπως αναφέραμε παραπάνω, η καντιανή ηθική θέτει τον άνθρωπο ως τον 

αυτοσκοπό της ηθικής πράξης. Ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ποτέ μονάχα 

ως μέσο για την επίτευξη αλλότριων σκοπών, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα και ο ίδιος 

ως σκοπός της πράξης. Έτσι, ένας ψυχικά ασθενής δεν μπορεί να τίθεται σε ακούσια νοσηλεία 

αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να αποτραπεί η απειλή ζωτικών συμφερόντων των 

συγκοινωνών του, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να επιδιώκεται και η αποκατάσταση της ψυχικής 
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υγείας και του ίδιου και η επαναφορά του στην ψυχοπνευματική φυσιολογικότητα, ή με 

καντιανούς όρους, η αποκατάσταση της προσωπικής αυτονομίας του.  

Μια θεραπεία που κατατείνει στην αποκατάσταση της προσωπικής αυτονομίας, ακόμη 

και όταν γίνεται παρά τη (διαταραγμένη) θέληση του ψυχικά ασθενή, πρέπει να θεωρηθεί ότι 

συμβιβάζεται με την έλλογη φύση, στην «επαναφορά» της οποίας αποσκοπεί. Εξάλλου, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, η εμπειρική βούληση του ψυχικά πάσχοντος ατόμου (κατά το χρόνο 

που διαταράσσεται) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί αληθή έκφραση αυτονομίας, αλλά, 

υποκείμενη σε διαταρακτικούς ψυχοπνευματικούς παράγοντες, αποτελεί κατ’ ουσίαν μια πηγή 

ετερονομίας, όπως συμβαίνει με τα πάθη και τα ιδιοτελή συμφέροντα. Στην άρση αυτής της 

διαταραγμένης κατάστασης πρέπει να αποβλέπει η νοσηλεία του πάσχοντος, όπως ακριβώς 

συμβαίνει και με κάθε επείγουσα ιατρική πράξη, στην οποία ο ασθενής δεν μπορεί να εκφράσει 

συναίνεση λόγω απώλειας της συνείδησής του. Η προαναφερθείσα αρχή της ανάγκης της 

θεραπείας εκφράζει ακριβώς την δέσμευση της οργανωμένης πολιτείας στην προάσπιση της 

υγείας του ατόμου, ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, και τη ρητή της υποχρέωση να 

φροντίζει τα μέλη της που βρίσκονται σε ανάγκη και χρήζουν βοήθειας.  

Πρέπει να τονίσουμε, ωστόσο, ότι η νοσηλεία των ψυχικά πασχόντων δεν μπορεί να 

παρανοηθεί ως έκφραση κρατικού πατερναλισμού, καθώς κάτι τέτοιο θα απομείωνε το ηθικό 

της περιεχόμενο. Η ακούσια νοσηλεία, αποσκοπώντας συνάμα στην θεραπεία και την ίαση του 

πάσχοντος συνανθρώπου, πηγάζει από την ηθική προσήλωση και τον σεβασμό στην απόλυτη 

αξία του προσώπου. Μέσω της ακούσιας νοσηλείας το κράτος δεν επιτρέπεται να προάγει μια 

οποιαδήποτε κρατούσα αντίληψη περί φυσιολογικότητας / κανονικότητας, αλλά οφείλει, 

σεβόμενο την ηθική προσωπικότητα του πάσχοντος προσώπου, να επιδιώκει την αποκατάσταση 

των ψυχοπνευματικών όρων της αυτονομίας του. Εξάλλου, η υποχρέωση αυτή του κράτους δεν 

αποτελεί μια έκφραση αγαθοεργίας προς τους πάσχοντες πολίτες, αλλά ένα ηθικό καθήκον που 

εδράζεται στην αναγνώριση της απόλυτης αξίας του ανθρώπινου προσώπου.  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑ ΙΣΙΟ  
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     Περιγράψαμε, έως τώρα, τις έννοιες της ψυχικής υγείας και της ψυχικής νόσου, και 

τις θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες σημειώθηκαν ανά τους αιώνες. Επίσης, κατέστη σαφές 

ότι η ψυχική νόσος έχει επικρατήσει να θεωρείται ως κατάσταση μη αποδεκτή στο κοινωνικό 

σύνολο και ως εκ τούτου καταδικάζει τα άτομα τα οποία φέρουν την νόσο αυτή να βρίσκονται 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις έγκλειστοι σε άσυλα, υπό ψυχιατρική παρακολούθηση. Τα 

παραπάνω οδηγούν αναπόφευκτα στην έννοια της ακούσιας νοσηλείας, έννοια με την οποία 

ορίζεται η εισαγωγή του ασθενούς σε μονάδα ψυχικής υγείας, χωρίς την συγκατάθεσή του και 

η παραμονή του εκεί έως την ολοκλήρωση της θεραπείας. Με τα πραγματικά αυτά δεδομένα, 

εξετάσαμε τους ηθικούς προβληματισμούς που γεννώνται αναφορικά με το κοινωνικό 

φαινόμενο της ψυχικής ασθένειας και τον θεσμό της ακούσιας νοσηλείας, και διερευνήσαμε τις 

ηθικές διαστάσεις που έχει η αποστέρηση της ελευθερίας του πάσχοντος και η θέση του σε 

νοσηλεία. Μέσα από την μέχρι τώρα διερεύνηση διαφάνηκαν οι προϋποθέσεις και οι όροι που 

καθιστούν την ακούσια νοσηλεία ηθικά επιτρεπτή. Σειρά έχει, υπό το φως της μέχρι τώρα 

θεωρητικής ανάλυσης, η επισκόπηση της νομικής διευθέτησης των εν λόγω ζητημάτων από τον 

Έλληνα νομοθέτη και της πρακτικής εφαρμογής του θεσμού από τη δημόσια διοίκηση. 

Αρχικά, ας σημειώσουμε ότι τα άτομα τα οποία κατατάσσονται στους ψυχικά ασθενείς 

είναι ευάλωτα σε παραβιάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέτοιου είδους 

παραβιάσεις μπορεί να αφορούν ζήτημα ιατρικής μέριμνας και περίθαλψης, άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης, ακόμη και κακοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι παραβιάσεις, επίσης, μπορεί 

να αναφέρονται σε εξωθεσμικά πλαίσια∙ για παράδειγμα, το κοινωνικό στίγμα με το οποίο 

χρεώνεται ο ψυχικά ασθενής καθιστά συνήθη τον αποκλεισμό του από κοινωνικές 

δραστηριότητες.  

 Ως εκ τούτου, η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις συγκεκριμένες  ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες για την προστασία των δικαιωμάτων τους ως ανθρώπινων οντοτήτων 

κρίθηκε αναγκαία. Καθόσον δε η νομοθεσία αποτυπώνει και επηρεάζει τις στάσεις και τις 

νόρμες μιας κοινωνίας, ολοένα και περισσότερα κράτη προβαίνουν ανά τον κόσμο σε 

επανεξέταση και κάποιες φορές σε αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα 

δικαιώματα των ευπαθών ομάδων και ειδικότερα των ψυχικά πασχόντων. Η νομοθεσία θα 
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πρέπει να προσβλέπει στην διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, καθώς και στην 

προστασία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, προασπίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

την ελευθερία. Παρακάτω εξετάζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ψυχική νόσο και τα 

δικαιώματα των ψυχικά ασθενών. 

 Ήδη, από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και έπειτα η ιδρυματοποίηση των ψυχικά 

ασθενών και η δημιουργία ασύλων με σκοπό των εγκλεισμό τους βρίσκεται σε περίοδο ακμής. 

Η τάση αυτή με την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των ψυχικά ασθενών δημιουργεί συχνά τη 

διαμόρφωση απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης και την εφαρμογή αμφιλεγόμενων 

θεραπευτικών μεθόδων από την πλευρά της ψυχιατρικής επιστήμης. Για τους λόγους αυτούς, 

κατέστη επιτακτική η ανάγκη για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που αφορά τόσο την 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών όσο και τον τρόπο λειτουργία αυτών των 

ιδρυμάτων.  

 

Ι .  ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ Ν. 2071/1992  

Η πρώτη νομοθετική απόπειρα  στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το  1862 με το  νόμο 

«Περί συστάσεων Φρενοκομείων». Με τον συγκεκριμένο νόμο, «νομιμοποιείται» η τάση για 

ιδρυματοποίηση στην ελληνική επικράτεια, υπό την έννοια ότι, πλέον, ο εγκλεισμός του ψυχικά 

ασθενούς σε ψυχιατρικό ίδρυμα και η παραμονή του για νοσηλεία εκεί επαφίεται και στη 

διακριτική ευχέρεια  των κρατικών οργάνων. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία προέβλεπε ότι η 

εισαγωγή και η παραμονή ατόμου με ψυχική νόσο σε μονάδα ψυχικής νοσηλείας μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί είτε κατόπιν αίτησης στη διεύθυνση του νοσοκομείου ιδιωτών – δηλαδή 

συγγενών και οικείου περιβάλλοντος του ασθενούς-, είτε κατόπιν έκδοσης διαταγής από 

δημόσια αρχή, πχ. νομάρχης, δήμαρχος, διοικητής της αστυνομίας72. Ο νόμος αυτός 

 
72 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Ν.ΨΜΒ, περί συστάσεως φρενοκομείων, Αριθμός 28, 

άρθρα: 8-22, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,1862 



[42] 
 

διατηρήθηκε σε ισχύ έως το 1973, όπου και αντικαταστάθηκε με το ΝΔ 104/1973 «Περί ψυχικής 

υγιεινής και περίθαλψης των ψυχικά πασχόντων». 

    Σύμφωνα με το νέο αυτό νομοθέτημα, ο εγκλεισμός ψυχικά πάσχοντος μπορούσε να 

γίνει με τους εξής τρόπους: είτε με εκούσια νοσηλεία του ψυχικά ασθενούς, είτε με ακούσια 

νοσηλεία, είτε με την υποχρεωτική εισαγωγή, όσων χαρακτηρίζονταν ως «επικίνδυνοι 

ψυχοπαθείς». Στόχος του συγκεκριμένου νόμου ήταν να καταστήσει τους ψυχιάτρους ως τους 

μόνους υπεύθυνους για την αξιολόγηση του τρόπου και της διάρκειας νοσηλείας του ασθενούς, 

μέσα από παρακολούθηση και γνωματεύσεις τους73. Η εικόνα που χαρακτηρίζει τα ψυχιατρεία 

εκείνης της περιόδου παρουσιάζει ένα υπεράριθμο σύνολο από φύλακες και ένα πολύ κλειστό 

κύκλο ψυχιάτρων, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης ήταν υποτυπωδώς ανθρώπινες.   Με τα δεδομένα 

αυτά, η εισαγωγή σε ψυχιατρεία ισοδυναμούσε με εγκλεισμό των ψυχικά ασθενών σε αυτά για 

απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τα ψυχιατρεία να μετατρέπονται σε  χώρους 

μαζικής συγκέντρωσης των ψυχικά πασχόντων. 

Οι νομοθετικές προβλέψεις του Ν. ΨΜΒ΄/1862 και στη συνέχεια του ΝΔ 104/1973 

κρίθηκαν ανεπαρκείς, υπό την έννοια ότι δημιουργούσαν ευρύ περιθώριο αλλεπάλληλων 

αυθαιρεσιών σε βάρος των ασθενών74, οι οποίοι καθίσταντο έρμαια στα χέρια των ψυχιάτρων 

και των διοικητικών φορέων. Το ενδεχόμενο κάθε πολίτης να στερηθεί τη φυσική του ελευθερία 

και να δεχτεί ιατρικές παρεμβάσεις χωρίς τη συναίνεσή του και χωρίς τη συνδρομή νομοθετικών 

εγγυήσεων, τον μετέτρεπαν αυτόματα, όπως εύστοχα αναφέρει ο Φυτράκης,  από υποκείμενο 

– άνθρωπο σε αντικείμενο – νοσηλευόμενο75, στερούμενο οποιασδήποτε δυνατότητας 

αντίδρασης. Οι αστοχίες των ως άνω νομοθετημάτων κατέστησαν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό 

 
73 Μαδιανός, Μ., Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και η Ανάπτυξή της, από τη θεωρεία στην πράξη, Αθήνα, εκδ. 

Ελληνικά Γράμματα, 1994 &  Στυλιανίδης, Σ., Θεοχαράκης Ν., Χόνδρος Π.Χ., Το Μετέωρο Βήμα της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Μια διαχρονική προσέγγιση με επίκαιρα ερωτήματα, Αρχαιολογία & Τέχνες, τεύχος 

105, 2007, σελ. 50. 

74 Πλουμπίδης, Δ., Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό Πλαίσιο 1850-1920, εκδ. 

ΕΞΑΝΤΑΣ, 1989, σελ. 120 

75 Φυτράκης, Ε., Η ακούσια νοσηλεία σήμερα: Μια μαύρη τρύπα στο κράτος δικαίου, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 

100, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2007, σελ. 109-120 
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του θεσμικού πλαισίου, με στόχο να επαναπροσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι 

ρυθμιστικές διατάξεις της ακούσιας νοσηλείας και να θωρακισθούν τα δικαιώματα των ψυχικά 

πασχόντων. 

 

Ι Ι .  ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2071/1992  

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω, θεσπίστηκε το έτος 1992 ο Ν. 

2071/1992 για τον «Εκσυγχρονισμό και την Οργάνωση Συστήματος Υγείας»,  κύριο μέλημα του 

οποίου αποτέλεσε η ανάδειξη και η προστασία του δικαιώματος στην ατομική ελευθερία του 

ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και της σύστασης R(83)2 της Επιτροπής των Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο νόμος αυτός αποτέλεσε ορόσημο στην εθνική νομοθεσία για την 

ακούσια νοσηλεία, δεδομένου ότι, όπως εκτενέστερα θα αναλυθεί παρακάτω, παρά τη θέσπιση 

μεταγενέστερων προοδευτικότερων νομοθετημάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι 

ρυθμίσεις του εξακολουθούν ακόμα και σήμερα συχνά να εφαρμόζονται. Ειδικότερα, ο νόμος 

αυτός προβλέπει: 

 

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 2071/1992 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του νόμου 2071/1992, οι προϋποθέσεις για 

ακούσια νοσηλεία συνοψίζονται στα εξής: «Ι. α. Ο ασθενής να πάσχει από ψυχική διαταραχή. β. 

Να μην είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του. γ. Η  έλλειψη  νοσηλείας να έχει 

ως συνέπεια είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, ή ΙΙ. Η νοσηλεία ασθενή που  

πάσχει  από  ψυχική  διαταραχή  να  είναι  απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά 

του ίδιου ή τρίτου».  

Στον ίδιο νόμο ορίζονται επίσης τα εξής: την αίτηση για ακούσια νοσηλεία του ασθενούς 

δύναται να καταθέσει στον αρμόδιο εισαγγελέα (του τόπου όπου διαμένει ή κατοικεί του 
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πρόσωπο, το οποίο στην αίτηση αναφέρεται ως ασθενής), ο/η σύζυγος ή άλλος συγγενής, σε 

ευθεία γραμμή απεριόριστα και πλάγια γραμμή μέχρι το δεύτερο βαθμό, ή όποιος έχει την 

επιμέλεια του, ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, ή ακόμη και ο ίδιος ο εισαγγελέας. Η αίτηση, 

από όπου και αν προέρχεται, οφείλει να φέρει γνωματεύσεις είτε από δυο ψυχιάτρους είτε από 

ένα ψυχίατρο και έναν ιατρό παρεμφερούς ειδικότητας π.χ. νευρολόγο, με την προϋπόθεση ότι 

οι δυο αυτοί ιατροί δεν συνδέονται με σχέσεις συγγενικές με τον ψυχικά ασθενή ή και με τον 

καταθέσαντα την αίτηση. Περαιτέρω, οι ψυχίατροι που θα δώσουν την γνωμάτευση, οφείλουν 

ρητά να προέρχονται από τον ειδικό κατάλογο, ο οποίος συντάσσεται κάθε δυο έτη υπό την 

ευθύνη του ιατρικού συλλόγου της περιοχής.  

Κατόπιν ελέγχου των παραπάνω από τον εισαγγελέα, εκδίδεται από τον τελευταίο 

διαταγή για μεταφορά του ασθενούς σε μονάδα ψυχικής υγείας. Κατά την μεταφορά του 

ασθενούς στην ψυχιατρική μονάδα, ο διευθυντής ή άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρει το καθήκον 

αυτό, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον ασθενή σχετικά με τα δικαιώματά του και συγκεκριμένα 

για το δικαίωμά του να ασκήσει ένδικο μέσο76. Για την ενημέρωση αυτή συντάσσονται πρακτικά, 

τα οποία υπογράφονται από  το πρόσωπο που έκανε την ενημέρωση, καθώς και από τον συνοδό 

του ασθενούς.  

Σε περίπτωση που η όλη διαδικασία κινείται υπό την αυτεπάγγελτη αίτηση του 

εισαγγελέα ή σε περίπτωση που κατέστη αδύνατη η εξέταση του ασθενούς για οποιονδήποτε 

λόγο, ο εισαγγελέας πρωτοδικών μπορεί να διατάξει την μεταφορά του ασθενούς προς εξέταση 

σε δημόσια ψυχιατρική κλινική77. Αφότου παρέλθουν τρεις ημέρες από τότε που ο εισαγγελέας 

πρωτοδικών διέταξε τη μεταφορά του ασθενούς, ο ίδιος με σχετική αίτησή του ζητά από το 

Πρωτοδικείο, στο οποίο υπηρετεί, να επιληφθεί του θέματος. Το Πρωτοδικείο  συνεδριάζει 

εντός 10 ημερών κατά την κρίση του, «κεκλεισμένων των θυρών», ώστε να προστατεύεται η 

ιδιωτική ζωή του ασθενούς. Στη συνεδρίαση αυτή, και τουλάχιστον  48 ώρες πριν, καλείται και 

 
76 Άρθρο 96 Ν. 2071/1992 

77 Η μεταφορά του ασθενούς προϋποθέτει την διατήρηση της ακεραιότητάς του και της διαφύλαξης της 

αξιοπρέπειάς του, η δε παραμονή του για εξέταση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 48 ωρών (άρθρο 96 Ν. 

2071/1992 παρ. 5) 
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ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου και ψυχιάτρου ως 

τεχνικού σύμβουλου. Η μεταφορά του ασθενούς στο Δικαστήριο, που δικάζει με τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας γίνεται επίσης με επιμέλεια του εισαγγελέα78. Στο διάστημα που 

μεσολαβεί από την μεταφορά του ασθενούς μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, την 

θεραπευτική ευθύνη του ασθενούς φέρει αποκλειστικά ο επιστημονικός διευθυντής της 

μονάδας ψυχικής υγείας και, σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφανθεί τη συνέχιση της 

νοσηλείας του ασθενούς, ο ίδιος συνεχίζει να φέρει την θεραπευτική ευθύνη.  

Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις γνωματεύσεις των δυο ψυχιάτρων και, εφόσον κρίνει 

ότι φέρουν διαφορές μεταξύ τους ή ότι δεν είναι πειστικές, διατάσσει την αξιολόγηση  του 

ασθενούς από άλλον ψυχίατρο. Η απόφαση που εκδίδεται από το δικαστήριο πρέπει να είναι 

ειδικά αιτιολογημένη. Εάν η αίτηση ακούσιας νοσηλείας γίνει δεκτή, τότε η παραμονή του 

ασθενούς στην ψυχιατρική μονάδα συνεχίζεται, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται διαταγή 

για άμεση έξοδο79. Κατά της απόφασης που εκδίδει το δικαστήριο, το πρόσωπο, που στην 

αίτηση για ακούσια νοσηλεία φαίνεται ως ασθενής, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένδικα μέσα 

(έφεση και ανακοπή)80, εντός δυο μηνών από την έκδοση της απόφασης. Το μονομελές εφετείο 

εκδικάζει την έφεση εντός 15 ημερών από την κατάθεση της «κεκλεισμένων των θυρών». Το 

εφετείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία, όπως για παράδειγμα την 

γνωμάτευση ακόμη ενός ψυχιάτρου.  

 

Β. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 2071/199281 

 
78 Σε περίπτωση επικινδυνότητας του ασθενούς οι ανωτέρω προθεσμίες δύναται να συντμηθούν (άρθρο 96 παρ. 6 

Ν. 2071/1992 ) 

79 Άρθρο 97 Ν. 2071/1992 

80 Τα ένδικα μέσα δύναται  να ασκήσει και ο επιστημονικός διευθυντής της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, στην οποία 

νοσηλεύεται ο ασθενής (άρθρο 97 παρ. 1 Ν. 2071/1992) 

81 Άρθρο 98 Ν. 2071/1992 
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    Οι συνθήκες νοσηλείας του ατόμου, για το οποίο διατάσσεται η ακούσια νοσηλεία, 

οφείλουν να είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες της θεραπείας. Τα όποια περιοριστικά 

μέτρα έχουν κριθεί αναγκαία δεν μπορούν να αποκλείουν άλλα μέτρα εξίσου σημαντικά για την 

θεραπεία, όπως είναι οι άδειες και οι οργανωμένες έξοδοι. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

λαμβάνουν χώρα αυτές οι θεραπευτικές παράμετροι, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος προβλέπει την προστασία της αξιοπρέπειας του ασθενούς 

και τη διατήρηση του δικαιώματος της ατομικής ελευθερίας. Ο όποιος περιορισμός της ατομικής 

ελευθερίας του ασθενούς οφείλει να συναρτάται απόλυτα με την κατάσταση της υγείας του και 

τις ανάγκες της νοσηλείας του.  

 

Γ. ΔΙΑΚΟΠΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΗΞΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ82 

Η διακοπή της ακούσιας νοσηλείας λαμβάνει χώρα όταν πάψουν να συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 95 παρ. 1 του συγκεκριμένου νόμου. Ο 

επιστημονικός διευθυντής της αντίστοιχης κλινικής καλείται να χορηγήσει εξιτήριο και να 

συντάξει σχετική αναφορά, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.  

Η ακούσια νοσηλεία έχει ως ανώτατο επιτρεπτό όριο τους 6 μήνες. Μετά την πάροδο 

τριών μηνών από την εισαγωγή του ασθενούς στην κλινική, ο εισαγγελέας λαμβάνει γραπτή 

έκθεση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, από τον επιστημονικό διευθυντή 

της κλινικής και ένα ακόμη ψυχίατρο. Ο εισαγγελέας μπορεί να αιτηθεί τη συνέχιση ή τη 

διακοπή της ακούσιας νοσηλείας, διαβιβάζοντας την  έκθεση αυτή στο μονομελές πρωτοδικείο 

της περιφέρειάς του. 

 Επίσης, ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στον ίδιο τον ασθενή ή στους συγγενείς του, οι 

οποίοι σύμφωνα με το νόμο δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για ακούσια νοσηλεία (άρθρο 

96 παρ. 1 Ν. 2071/1992), ή στον επίτροπο του ασθενούς, να ζητήσουν  από τον εισαγγελέα την 

διακοπή της ακούσιας νοσηλείας. Υπάρχουν, ωστόσο, και εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις 

 
82 Άρθρο 99 Ν.2071/1992 
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οποίες δύναται να παραταθεί η νοσηλεία του ασθενούς πέραν των έξι (6) μηνών. Αυτό μπορεί 

να γίνει μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη επιτροπής τριών ψυχιάτρων, εκ των οποίων ο ένας να 

είναι ο θεράπων ιατρός και οι άλλοι δύο ορίζονται από τον εισαγγελέα. 

 

Ι Ι Ι .  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ν. 2071/1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  

Τον Ν. 2071/1992 ακολούθησαν δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις: α) η Σύμβαση του 

Οβιέδο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα  με 

το Ν. 2619/1998 και β) ο Ν. 2447/1996. Ειδικότερα, μετά την ισχύ της Σύμβασης του Οβιέδο  το 

προβλεπόμενο ζεύγμα προϋποθέσεων του Ν. 2071/1992 που αφορά στην ψυχική διαταραχή 

και στην επικινδυνότητα έχει σιωπηρά καταργηθεί83, ενώ παραμένει σε ισχύ μόνο η περίπτωση 

της ψυχικής διαταραχής και ανάγκης θεραπείας. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν φαίνεται να 

έχουν γίνει αντιληπτές από τους Έλληνες εφαρμοστές του νόμου84.  

Περαιτέρω, ο Ν. 2447/1996 τροποποίησε τον Αστικό Κώδικα, προσθέτοντας το άρθρο 

1867, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του οποίου: «Όταν η κατάσταση ενός προσώπου 

επιβάλλει την ακούσια νοσηλεία του σε μονάδα ψυχικής υγείας, αυτή γίνεται μετά προηγούμενη 

άδεια του δικαστηρίου και κατά τις διατάξεις ειδικών νόμων». Με την ειδική αυτή διάταξη η 

ακούσια νοσηλεία του προσώπου είναι επιτρεπτή μόνο μετά από άδεια του δικαστηρίου και όχι 

με διαταγή του Εισαγγελέα, η οποία μάλιστα πρέπει να προηγείται και όχι να έπεται της 

ακούσιας νοσηλείας. Με την παραπάνω ρύθμιση, προβληματισμοί αναφορικά με το δικαίωμα 

της προηγούμενης ακρόασης του ασθενούς, την προσωπική επαφή ασθενούς και δικαστή κτλ, 

τους οποίους δημιουργούσε η προβλεπόμενη από το προηγούμενο νομικό καθεστώς 

εισαγγελική διάταξη, φαίνεται να επιλύονται. Όπως προκύπτει, εξάλλου, τόσο από την 

εισηγητική έκθεση του νόμου όσο και από την κρατούσα άποψη στη θεωρία, είναι σαφές ότι το 

 
83 Φυτράκης, Ε., Εισαγγελική αρμοδιότητα και δικαστική εγγύηση στον ψυχιατρικό εγκλεισμό (με αφορμή τη 

ΓνωµΕισΑΠ 12/2006), Ποινικά Χρονικά ΝΖ΄, εκδ. Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2007, σελ. 952-958 

84 Φυτράκης Ε., Ακούσια νοσηλεία: ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» θεραπείας με φυλακή, δημοσιευμένο σε: 

http://mentalhealth-law.blogspot.gr/2014/04/blog-post_3.html (τελευταία προσπέλαση: 31.03.2017) 

http://mentalhealth-law.blogspot.gr/2014/04/blog-post_3.html
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νεοεισαχθέν άρθρο 1867 ΑΚ αποκλείει οποιαδήποτε ερμηνεία θα επέτρεπε την ταυτόχρονη 

αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό δικαστηρίου και εισαγγελέα.  

 

ΙV .  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2071/1992  

Δυστυχώς, παρά την φερέλπιδα πρόθεση του Έλληνα νομοθέτη να διορθώσει τα κακώς 

κείμενα του προϋφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου πριν την εισαγωγή του άρθρου 1867 ΑΚ, η 

δικαστική πρακτική μέχρι και σήμερα παραμένει προσκολλημένη στις παρωχημένες προβλέψεις 

του Ν. 2071/1992, αρνούμενη να συμμορφωθεί και να ακολουθήσει τις σύγχρονες εθνικές και 

ευρωπαϊκές επιταγές στο ζήτημα της ακούσιας νοσηλείας. Ωστόσο, η εφαρμογή των ρυθμίσεων 

του Ν. 2071/1992 οδηγεί σε πληθώρα προβληματικών καταστάσεων σε σχέση με τον ακούσιο 

εγκλεισμό των ψυχικά ασθενών, οι οποίες θίγουν τα ατομικά τους δικαιώματα85, όπως 

διαπιστώνεται σε σχετική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (2007) με τίτλο «Αυτεπάγγελτη 

έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών (2007)86». 

Ειδικότερα, αναδεικνύονται προβλήματα εφαρμογής των διαδικαστικών προϋποθέσεων του ως 

άνω νόμου, με κυριότερο αυτό των ψυχιατρικών γνωματεύσεων. 

Στην περίπτωση ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών, η ψυχιατρική γνωμάτευση 

αποτελεί την μόνη πράξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εισαγγελική παραγγελία εγκλεισμού 

κάποιου ατόμου σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σκοπός κάθε ιατρικής γνωμάτευσης είναι να εκτιμήσει 

το πρόβλημα, να ορίσει την αιτιολογία του και να παραπέμψει στην αντίστοιχη θεραπευτική 

προσέγγιση87.  Για τον λόγο αυτό, ο ψυχίατρος καλείται στη γνωμάτευσή του να περιγράψει το  

άθροισμα των παρατηρήσεων και των εντυπώσεών του, καταγράφοντας την πραγματική ψυχική 

κατάσταση του ασθενούς. Οι οργανωτικές φόρμες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι για 

 
85 βλ. αναλυτικά Μανιτάκη, Α., Τα δικαιώματα του ψυχασθενούς: δικαιώματα ενός προσώπου στην ελευθερία ή 

δικαιώματα ενός ασθενούς στην υγεία; Το Σύνταγμα, 1998, σελ. 23 επ. 

86 https://www.synigoros.gr/resources/docs/206391.pdf (τελευταία προσπέλαση: 31.03.2017).  

87 Μπαϊρακτάρης, Κ., Ψυχική Υγεία και Κοινωνική παρέμβαση, Αθήνα, εκδ. Εναλλακτικές Εκδόσεις, σειρά 

Αντιπαραθέσεις 15, 1994, σελ.138 

https://www.synigoros.gr/resources/docs/206391.pdf
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να καταγράψουν την παρούσα ψυχική κατάσταση πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες πληροφοριών, ήτοι: 1) γενική περιγραφή, 2) διάθεση και συναίσθημα, 3) λόγος, 4) 

αντιληπτικές διαταραχές, 5) σκέψη, 6) αισθητηριακή κατάσταση και γνώση, 7) έλεγχος 

παρορμήσεων, 8) κρίση και ευαισθησία, και 9) αξιοπιστία. Παρόλα αυτά, οι γνωματεύσεις των 

ψυχιάτρων φέρουν στοιχεία αοριστολογίας, όπως «ψυχωτικού τύπου εκδηλώσεις», «ψυχωτική 

συνδρομή» κ.α., που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου περί αιτιολογημένων 

γνωματεύσεων88, στις οποίες θα πρέπει να καταγράφονται το πραγματολογικό υλικό, η σχετική 

μεθοδολογία, τυχόν βιαιοπραγίες σε τρίτους ή στον εαυτό του, η αδυναμία εξωνοσοκομειακής 

νοσηλείας, και φυσικά να περιέχουν συμπεράσματα με επιστημονική θεμελίωση. 

Μία άλλη προϋπόθεση του νόμου η οποία καταστρατηγείται, είναι οι διατάξεις που 

ορίζουν την αξιοπρεπή μεταφορά των ασθενών προς ακούσια νοσηλεία με ασθενοφόρο. Η 

πραγματικότητα θέλει την μεταφορά των ψυχικά ασθενών με περιπολικό της αστυνομίας 

κατόπιν σύστασης του εισαγγελέα. Μάλιστα, επειδή οι ψυχικά νοσούντες χαρακτηρίζονται ως 

άκρως επικίνδυνοι, κατά την μεταφορά τους με περιπολικό φέρουν χειροπέδες, ενώ η όλη 

κατάσταση της «ένστολης» μεταφοράς αποδεδειγμένα επιβαρύνει την ψυχική τους κατάσταση.  

Ακόμη, πρόβλημα εντοπίζεται στο χρονοδιάγραμμα έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, οι 

οποίες καθυστερούν πέραν του ενός μήνα, ενώ ο νόμος ορίζει χρονικό όριο 3 ημερών για 

κατάθεση της αίτησης στο Πρωτοδικείο από τον Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την ακούσια 

νοσηλεία, και έπειτα χρονικό όριο 10 ημερών για να συνεδριάσει το Πρωτοδικείο, στο σύνολο 

δηλαδή 13 ημέρες. Επιπλέον, είναι σύνηθες φαινόμενο στις δίκες ο ασθενής να μην 

εκπροσωπείται, είτε λόγο άγνοιας του δικαιώματός του, είτε γιατί οι θεράποντες ιατροί 

συντάσσουν γνωμάτευση «δεν δύναται να παρασταθεί»89, παραβιάζοντας ευθέως τις διατάξεις 

 
88 Πλουμπίδης, Δ., Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920, εκδ. 

ΕΞΑΝΤΑΣ, 1989 

 

89 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά ακούσιων εγκλεισμών είναι 6 φορές μεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα ποσοστά ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη δομών πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης. 
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του  ΚΙΔ (Ν.3418/05, άρ. 5 παρ. 3 και ιδίως άρ. 28 § 1090). Όσον αφορά ιδιαίτερα τον δικαστικό 

έλεγχο, ο Συνήγορος του Πολίτη παραδέχτηκε ότι δεν είχε την δυνατότητα να ελέγξει αν 

τηρούνταν οι διατάξεις της δικαστικής διαδικασίας και ιδιαίτερα αν ο ορισμός δικασίμου 

γινόταν σύντομα από το δικαστήριο, με την παραλαβή της αίτησης του εισαγγελέα. Σημειώνει, 

επίσης, ότι τα σχετικά άρθρα του Ν. 2071/1992 είναι ατελή, εφόσον δεν προβλέπουν τις 

συνέπειες της μη τήρησής τους, προσδίδοντας σε αυτά απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα. 

Μάλιστα, εξ αφορμής των παρατιθέμενων καταστρατηγήσεων του νομικού πλαισίου, η 

Ελλάδα έχει ήδη καταδικασθεί δύο φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Συγκεκριμένα, στην υπόθεση Καραμανώφ κατά Ελλάδας (απόφαση αριθμ. 

4902/2011)91, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβίαση του άρθρου 

5 παρ. 1 περ. ε΄ ΕΣΔΑ92, διότι παραβιάσθηκαν οι κανόνες και οι προθεσμίες που θέτει ο Ν. 

2071/1992, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ψυχικά ασθενούς σε ακούσια νοσηλεία. 

Ακολούθως, στην υπόθεση Βένιος κατά Ελλάδος (απόφαση αριθμ. 4429/2011)93, το ΕΔΔΑ 

διαπίστωσε στο σκεπτικό της απόφασής του, στηριζόμενο και στις εκθέσεις τις Εθνικής 

Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ότι οι διατάξεις του Ν. 2071/1992 είναι σε πολλά 

 
90 «Ψυχίατρος που καλείται να διατυπώσει μια εκτίμηση για ένα πρόσωπο με σκοπούς άλλους από τους 

θεραπευτικούς, όπως κατά τη διενέργεια ψυχιατροδικαστικής εκτίμησης, οφείλει πρώτα να το ενημερώσει και να 

το συμβουλεύσει για το σκοπό της εκτίμησης αυτής, τη χρήση των ευρημάτων και τις πιθανές επιπτώσεις της 

εκτίμησης». 

91http://psy-dikaiomata.gr/wp-

content/uploads/2016/03/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%86_%CE%BA

%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf, στο πρωτότυπο: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-105760"]} 

 

92 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 περ. 3’ ΕΣΔΑ η «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την 

ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθή της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και 

συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:(..). ε) εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να 

μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου». 

93https://fitrakis.files.wordpress.com/2013/12/beniocf83-cebaceb1cf84ceb1-ceb5cebbcebbceb1ceb4cebfcf83.pdf 

  

http://psy-dikaiomata.gr/wp-content/uploads/2016/03/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%86_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://psy-dikaiomata.gr/wp-content/uploads/2016/03/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%86_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://psy-dikaiomata.gr/wp-content/uploads/2016/03/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%86_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-105760"]}
https://fitrakis.files.wordpress.com/2013/12/beniocf83-cebaceb1cf84ceb1-ceb5cebbcebbceb1ceb4cebfcf83.pdf
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σημεία ελλιπείς, αντιφατικές, υπερβολικές ή ατελείς, ενώ υπήρξαν πολλές υπερβάσεις των 

προθεσμιών που προβλέπει ο Ν. 2071/1992 ή αυτών που ορίστηκαν σύμφωνα με το νόμο αυτό. 

Πάντως, θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά στο νεοεισαχθέντα Ν. 4509/2017 

«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής 

διαταραχής». Ο νόμος αυτός επέφερε σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των άρθρων 38-

41 και 69-70 ΠΚ, που αφορούν τους δράστες αξιόποινων πράξεων με ψυχικές ή διανοητικές 

διαταραχές που απέκλειαν ή μείωναν ουσιωδώς τον καταλογισμός τους και προέβλεπαν τον επ’ 

αόριστον εγκλεισμό τους σε άσυλα αποσκοπώντας κυρίως στον περιορισμό της επικινδυνότητας 

του δράστη και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. Οι διατάξεις του νέου νόμου σαφώς 

επηρεασμένες από διεθνή και ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με 

αναπηρία, καθώς και τις εξελίξεις στον τομέα της ψυχιατρικής επιστήμης, οδήγησαν τον Έλληνα 

νομοθέτη στην κατάργηση του παρωχημένου μακροχρόνιου εγκλεισμού σε ασυλικές μονάδες 

και στην υιοθέτηση νέων μέτρων, που στοχεύουν αφενός μεν στη θεραπεία του προσώπου και 

αφετέρου στην προστασία των θεμελιωδών αγαθών του δράστη - πάσχοντος και των τρίτων.  

Υπό την ισχύ πλέον του ως άνω νόμου, εγκαταλείπεται η αντίληψη της διαφύλαξης της 

ασφάλειας μέσω του εγκλεισμού σε άσυλα και αντικαθίσταται από την ψυχιατρική περίθαλψη 

ως παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής επανένταξης. Στο νομοθετικό πλαίσιο που 

θεσπίζεται με το Ν. 4059/2017 σαφές προβάδισμα έναντι του στόχου της αποκλειστικής 

σωφρονιστικής επιτήρησης δίδεται στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος 

νοσηλείας και παρακολούθησης των δραστών. Η επίτευξη των στόχων του νόμου αυτού 

επιδιώκεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10, μέσα από τη θεραπευτική αντιμετώπιση του 

πάσχοντος – δράστη, η οποία πρέπει να είναι εξατομικευμένη και να περιλαμβάνει την 

κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση, πχ φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη ή 

ψυχοθεραπεία του ίδιου και της οικογένειάς του (κατόπιν συναίνεσης), ψυχοκοινωνικές 

παρεμβάσεις (εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση), ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόνομη 

διαβίωση κ.ά.. 

 



[52] 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Παρά τις προσπάθειες κατά τις τελευταίες δεκαετίες για βελτίωση των όρων εφαρμογής 

του θεσμού της ακούσιας νοσηλείας, εντούτοις ακόμη στην πράξη παρατηρούνται συνεχώς 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Πιο ανησυχητικό, 

όμως, είναι το γεγονός ότι παρατηρείται μια γενικότερη αδράνεια και αδιαφορία στο πεδίο του 

δημόσιου λόγου για συγκεκριμένα προβλήματα. Η απαθής στάση πολλών επαγγελματιών αλλά 

κυρίως των ίδιων των πασχόντων και των οικογενειών τους, καθώς και των συλλόγων τους, στην 

διεκδίκηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους αναδεικνύει μια γενικότερη 

παθητική στάση της κοινωνίας απέναντι στα προβλήματα ψυχικής υγείας, που συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζονται ως ταμπού. Η νομική διευθέτηση της ακούσιας νοσηλείας είναι απλά και μόνο 

η τυπική, γραφειοκρατική διευθέτηση ενός κοινωνικού φαινομένου, και δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει την κοινωνική εγρήγορση και συνειδητοποίηση πάνω σε αυτό. 

Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τις αβελτηρίες που συνδέονται με την έννοια της 

ψυχικής νόσου και το θεσμό της ακούσιας νοσηλείας όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα, πρέπει 

να τονιστεί ότι αναγκαιούν ουσιαστικές αναθεωρήσεις πάνω στο θέμα της ψυχικής υγείας και 

κυρίως στην καθημερινή ζωή των ατόμων που πάσχουν από τέτοια προβλήματα. Μια πρώτη 

αρχή θα είναι να προσεγγίσουμε την ψυχική υγεία από την σκοπιά των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Οι διεκδικήσεις των ψυχικά ασθενών απορρέουν από την αυτονόητη για όλους 

τους ανθρώπους και απαραβίαστη ανθρώπινη αξία, την οποία δεν στερούνται λόγω της 

ασθένειάς τους αλλά πρέπει να υποστηρίζονται από την οργανωμένη πολιτεία και την κοινωνία 

ώστε να την διασφαλίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Η κοινωνική και θεσμική 

περιθωριοποίηση των ψυχικά ασθενών δεν θέλει από την άποψη αυτή πολλά επιχειρήματα για 

να αντικρουσθεί. Ωστόσο, και η πρακτική της αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών ως 

υποκειμένων που δέχονται παθητικά την «κοινωνική ευαισθησία» ή την ανοχή της κοινωνίας 

δεν κρύβει λιγότερους κινδύνους. 

Η αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενούντων ως ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2003) και της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
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Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006)94 μπορεί να αποτελέσει ένα ορθό τρόπο 

διαχείρισης των προβλημάτων: η προσαρμογή της νομοθεσίας και ο προσανατολισμός της προς 

την ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρηματοδότηση δομών υγείας, ο σχεδιασμός και η 

οργάνωση υπηρεσιών παροχής φροντίδας και υποστήριξης, η βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών προς τους πάσχοντες, η πολιτική και τα προγράμματα στους χώρους εργασίας, τα 

ψυχοτρόπα φάρμακα, τα πληροφορικά συστήματα, οι ανθρώπινοι πόροι και η εκπαίδευση, η 

προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, η έρευνα και η αξιολόγηση, κυρίως 

όμως η ιδέα της συνηγορίας που έχει εισαχθεί κατά τα τελευταία χρόνια στο διεθνή κοινωνικό 

και επιστημονικό λόγο, όλα αυτά αποτελούν τις έντεκα δράσεις που απαρτίζουν μια 

ολοκληρωμένη πολιτική για την ψυχική υγεία και μια από τις βασικές στρατηγικές για την 

επίτευξη της προαγωγής της υγείας σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αξίζει να δοθεί στην έννοια της συνηγορίας και της αυτοσυνηγορίας 

στην ψυχική υγεία, ως μέσα καταπολέμησης του στίγματος και της προκατάληψης ενάντια στα 

άτομα με ψυχικές διαταραχές αλλά και ως μέσο βελτίωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Συνηγορία και αυτοσυνηγορία μπορούν να αναπτύξουν μεταξύ άλλων κρατικοί ή μη φορείς και 

δομές που ασχολούνται με τα ζητήματα ψυχικής υγείας, ώστε μέσα από τη φωνή τους να 

εισαχθούν στο δημόσιο λόγο αιτήματα και διεκδικήσεις των ατόμων με ψυχικές ασθένειες. Η 

συνηγορία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για να αυξηθεί η πολιτική και κοινωνική 

συνειδητοποίηση στα θέματα ψυχικής υγείας και να διασφαλιστεί ότι εντάσσονται στις 

κυβερνητικές πολιτικές. Ταυτόχρονα, η συνηγορία διεκδικεί βελτιώσεις στην πολιτική, τη 

νομοθεσία και την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συμβάλλει στην πληροφόρηση, στην 

εκπαίδευση, στην έρευνα, στην ενδυνάμωση, στην αλληλοβοήθεια, στις συμβουλευτικές 

παρεμβάσεις, στη διαμεσολάβηση, στην υπεράσπιση και στην καταγγελία.  

Για να μην καταλήξει, όμως, η συνηγορία σε άλλη μια πατερναλιστική αντιμετώπιση του 

φαινομένου της ψυχικής ασθένειας, ο βασικός στόχος της πρέπει να είναι η ανάπτυξη της 

 
94  Η Σύμβαση υιοθετήθηκε με την Απόφαση 61/611 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 13 

Δεκεμβρίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2008. 
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αυτοσυνηγορίας. Η αυτοσυνηγορία μεταθέτει την ευθύνη για την επιδίωξη και την διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων τους στους ίδιους τους ενδιαφερομένους - πάσχοντες. Μέσα από την 

αυτοσυνηγορία, οι μέχρι χθες υποκατεστημένοι στις αξιώσεις και τα δικαιώματά τους ψυχικά 

ασθενείς ανακτούν τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού τους και εκφράζουν με τη δική τους 

φωνή τις αξιώσεις και τα δικαιώματά τους. Οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας 

διατηρούν το δικαίωμα να δρουν ως υποκείμενα και να προσδιορίζουν οι ίδιοι τους όρους της 

προσωπικής και κοινωνικής ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι λήπτες των υπηρεσιών υγείας 

πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν οι ίδιοι  -και οι νομικά συνδεόμενοι με αυτούς- τις 

μεθόδους και υπηρεσίες υγείας που κρίνουν ως κατάλληλες, όπως κατ’ αναλογίαν συμβαίνει με 

όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπηρίες.  

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής 

αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας, και επιλέγεται να αναπτυχθούν στην 

κατακλείδα της παρούσας εργασίας επειδή συνδέονται πρωτίστως με τις βιοηθικές 

παραμέτρους της. Η παρούσα εργασία δεν επιδίωξε να παρουσιάσει μια συνολική επισκόπηση 

των ιατρικών και επιστημονικών δεδομένων αναφορικά με την ψυχική υγεία, ούτε μπορεί να 

υποκαταστήσει την ψυχιατρική στις προτάσεις της για τους ψυχικά ασθενείς. Επίσης, δεν 

αρκέστηκε να παρουσιάσει την νομική διευθέτηση των σχετικών βιοτικών και κοινωνικών 

προβλημάτων μέσω του θεσμού της ακούσιας νοσηλείας. Πρωτίστως, στόχος μας ήταν να 

αναδείξουμε τα κυριότερα βιοηθικά ζητήματα που συνέχονται με την ψυχική υγεία και την 

ψυχική νόσο και να προσεγγίσουμε την ιδέα και την εφαρμογή της ακούσιας νοσηλείας υπό το 

πρίσμα ηθικών αρχών. 

Αυτός είναι και ο λόγος που στεκόμαστε περισσότερο στην ιδέα της αυτοσυνηγορίας, ως 

τρόπου που δύναται να αποκαταστήσει τη θέση των ψυχικά πασχόντων ως ίσων σε ελευθερία 

και αξιοπρέπεια μελών της κοινωνίας. Αυτό που παραδοσιακά έχει επικρατήσει να θεωρείται 

ότι στερούνται, δηλαδή την προσωπική (όχι ηθική) αυτονομία τους, μπορεί να το ανακτήσουν 

μέσω της αυτοσυνηγορίας και της αυτοδύναμης διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Σε 

τελευταία ανάλυση, πρέπει να τονιστεί ότι το άτομο με προβλήματα ψυχικής υγείας δεν παύει 

να είναι ένας πολίτης με δικαιώματα και υποχρεώσεις και όχι ένα άτομο που αντιμετωπίζεται 
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με ανοχή ή ως αντικείμενο οίκτου ή φόβου. Ο σεβασμός του ανθρώπινου προσώπου 

υποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ψυχικής ασθένειας το καθήκον της οργανωμένης πολιτείας να 

αποκαταστήσει την ψυχική υγεία του πάσχοντος υποκειμένου και να διασφαλίσει τους όρους 

της προσωπικής αυτονομίας του. Η προσωρινή διακύβευση της προσωπικής ελευθερίας του 

ψυχικά πάσχοντος μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο προς τον σκοπό της θεραπείας του.  
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