
Η Εξέλιξη της Βιοηθικής, 
& oι προκλήσεις του αύριο 

Στέφανος Γερουλάνος MD, PhD, Dr.h.c.
FACS, FCCM, FESICM, FEACTS, FSSS s.a., FICA hon, DL hon

Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης

π. καθηγητής Ιστορίας Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρώτος Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας & π. Διευθυντής ΜΕΘ, 

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Πρόεδρος Διεθνούς Κεντρικής Επιτροπής, Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, Κω

Έδρα Ιατρικής, Διεθνής Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών, Κέιμπριτζ

Έκτακτο Μέλος, Ακαδημία Ιστορίας Επιστημών, Βρυξέλλες



Βιοηθική

είναι η επιστήμη 

που ασχολείται 

με την ηθική συμπεριφορά 

του ανθρώπου 

απέναντι στη ζωή αλλά 
και το περιβάλλον της, 



Βιοηθική

ιδιαίτερα όμως ασχολείται 

με την Ιατρική και την Βιολογία,

την Βιοφυσική, την Βιοχημεία, 

τη Σχέση με το Περιβάλλον,

την Διδασκαλία της Ηθικής & Δεοντολογίας,

το Δίκαιο αλλά και την Φιλοσοφία. 



Βιοηθική

Τα θεμέλια της Ηθικής 

του Δυτικού κόσμου είναι

οι Χριστιανικές Αρχές, η 

Παλαιά και η Καινή Διαθήκη

καθώς και η 

Αρχαία Ελληνική Παρακαταθήκη 

με τον Ιπποκρατικό Όρκο, και

την Ηθική του Αριστοτέλη



Βιοηθική

Πάνω σ’ αυτά τα θεμέλια 

στηρίζεται και 

η σημερινή Βιοηθική.

Οι ρίζες όμως αυτές πάνε 

πολύ πιο πίσω 

από ότι 

νομίζουμε.



Παλαιο-ηθική

Οι πρώτοι  γραπτοί ηθικοί κώδικες 

είναι τόσο παλαιοί 

όσο σχεδόν και η γραφή του ανθρώπου, 

παραπέμποντας έτσι στην 

Νεολιθική ή Παλαιολιθική 

εποχή.



Παλαιο-ηθική

Ηθικοί κανόνες 

πρέπει να δημιουργήθηκαν 

από την στιγμή που ο άνθρωπος 

άρχισε να κάνει 

ευρύτερες οικογένειες ή να φτιάχνει 

τους πρώτους οικισμούς. 



Παλαιο-ηθική

Πρωτόγονοι Πολιτισμοί 

του σήμερα έχουν 

όχι μόνο Ηθικούς κανόνες

αλλά και σχετική 

Ιατρική Δεοντολογία.



Παλαιο-ηθική

Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες

Ηθικών κανόνων 

πάνε πίσω στα πρώτα κείμενα 

των Αιγυπτίων και των Ασσυρίων.



Αρχαία Αίγυπτος

Ηθική στην Αρχαία Αίγυπτο



Η Ηθική των Αρχαίων Αιγυπτίων στηρίζεται κυρίως 

πάνω στη πίστη τους στη μετά θάνατον ζωή. 
Lichtheim,1975, I. S.119



Ηθική στην Αρχαία Αίγυπτο

Κανένας άλλος λαός στον 

κόσμο δεν προσπάθησε 

τόσο σκληρά προκειμένου 

να κερδίσει την αιώνια ζωή.

Lichtheim,1975, I. S.119



Οι ηθικές αρχές που στηρίζουν την θεότητα 

ma‘at
διδάσκονταν στο σχολείο γύρω στο τέλος της 

3ης Χιλιετίας. 

Βρέθηκαν πάπυροι του 2300 π.Χ. με σχολικές 

σημειώσεις παιδιών που αναφέρονται στην 

ma’at και εμπεριέχουν ηθικές αρχές.
Larue, 1988, pp. 70-3



Maat wearing feather of truth



υπάρχουν κείμενα που 
αργότερα τα βρίσκουμε στη 

βίβλο των νεκρών.

Στην πυραμίδα του Teti

2333 π.Χ.



Βίβλος των Νεκρών 
1550-50 π.Χ.

Εδώ περιγράφεται πως 

ο νεκρός έχει να απαντήσει 

σε 42 δικαστές/θεούς 

σε 42 ερωτήματα, 

και μόνο αν σε όλα μπορέσει 

να πει ένα ξεκάθαρο όχι 

τότε μόνο 

περνάει στην αιώνια ζωή.
.

Πάπυρος με κείμενα της 

Βίβλου των Νεκρών

π. 1075 – 945 π.Χ.



Βίβλος των Νεκρών 
1550-50 π.Χ.

Ο νεκρός έπρεπε να απαντήσει ότι 

δεν σκότωσε κανένα, δεν έδωσε 

εντολή να σκοτώσουν κάποιον, δεν 

έκλεψε, δεν στεναχώρησε κανένα, δεν 

μαρτύρησε μυστικά, δεν είναι μοιχός 

κ.π.α. 
Budge, 1913, p.587

Είπε ο Μωυσής ή ο Ιπποκράτης κάτι το διαφορετικό ;



Βίβλος των Νεκρών 
1550-50 π.Χ.

Πέρα από αυτά έπρεπε να απαντήσει 

ότι δεν άφησε πεινασμένο χωρίς 

ψωμί, διψασμένο χωρίς νερό, γυμνό 

χωρίς ρούχα και ότι ποτέ δεν 

αρνήθηκε να διεκπεραιώσει κάποιον 

στην άλλη όχθη του ποταμού!
Budge, 1913, p.587

Είπε ο Ιησούς Χριστός κάτι το διαφορετικό ;



42 Negative Confessions From the Papyrus of Ani.

I have not committed sin.
I have not committed robbery with violence.
I have not stolen.
I have not slain men and women.
I have not stolen grain.
I have not purloined offerings.
I have not stolen the property of the gods.
I have not uttered lies.
I have not carried away food.
I have not uttered curses.
I have not committed adultery.
I have made none to weep.
I have not eaten the heart [i.e., I have not grieved uselessly, or felt remorse].
I have not attacked any man.
I am not a man of deceit.
I have not stolen cultivated land.
I have not been an eavesdropper.
I have slandered [no man].
I have not been angry without just cause.
I have not debauched the wife of any man.
I have not debauched the wife of [any] man. 

(repeats the previous affirmation but addressed to a different god).
I have not polluted myself.



I have terrorized none.
I have not transgressed [the Law].
I have not been wroth.
I have not shut my ears to the words of truth.
I have not blasphemed.
I am not a man of violence.
I am not a stirrer up of strife (or a disturber of the peace).
I have not acted (or judged) with undue haste.
I have not pried into matters.
I have not multiplied my words in speaking.
I have wronged none, I have done no evil.
I have not worked witchcraft against the King 

(or blasphemed against the King).
I have never stopped [the flow of] water.
I have never raised my voice (spoken arrogantly, or in anger).
I have not cursed (or blasphemed) God.
I have not acted with evil rage.
I have not stolen the bread of the gods.
I have not carried away the khenfu cakes from the spirits of the dead.
I have not snatched away the bread of the child, 

nor treated with contempt the god of my city.
I have not slain the cattle belonging to the god



Μεσοποταμία

Εκεί που πρωτοεμφανίζεται η Ιστορία



Κώδικας Ur-Nammu
2100 - 2050 π.Χ.

Καθιστός ο Σουμέριος βασιλεύςς Ur–Nammu, συγγραφέας του Κώδικα, 

Δίδει την εκτελεστική εξουσία στον Ḫašḫamer, ensi of Iškun-Sin. 

Ασσυριακός κύλινδρος του 2100 π.Χ.



Κώδικας Ur-Nammu
2100 - 2050 π.Χ.

Von Nippur

A.Μ. Κωνσταντινουπόλεως

(Ni.3191)

Ορίζει ισότητα χρήσης γης &

ισότητα των κατοίκων έναντι 

του νόμου.

“Η δολοφονία, η κλοπή, η 

μοιχεία

και ο βιασμός

τιμωρούνται με θάνατο



Νόμοι της

Eshnunna

π. 1930 π.Χ.

Πρόκειται για τους 

πρώτους νόμους της υφηλίου,

όπου και εδώ αναφέρονται 

διάφορες ηθικές αρχές. 



Σε αντίθεση με τους 

πρώτους ασσυριακούς 

νόμους όπου το βάρος 

έπεφτε στην

αποζημίωση του 

θύματος, 

οι νόμοι του Hammurabi

π. 1750 π.Χ.

εστιάζονται στην 

τιμωρία του θύτη.

Παλαιοηθική

Ο στεκόμενος Hammurabi παραλαμβάνει τον 
κώδικα από τον Θεό  της δικαιοσύνης Shamash



Κώδικας του Χαμουραμπί

• Ο κώδικας περιέχει 282 

νόμους και τιμωρίες. 

• Κάποια από τα κυρίως θέματά 

του είναι: η κλοπή, η γεωργία, 

η καταστροφή περιουσίας, 

ο γάμος και τα δικαιώματα 

μέσα σε αυτόν, τα δικαιώματα 

των γυναικών, των παιδιών,  

των δούλων, η θανάτωση  & η 

δολοφονία, ο τραυματισμός, 

και η μοιχεία. 

• Οι τιμωρίες ποικίλουν ανάλογα 

με την τάξη των θυτών και των 

θυμάτων.

1750 π.Χ.



Κώδικας του Χαμουραμπί

• Όσον αφορά την Ιατρική 

εντύπωση προκαλεί η 

απαγόρευση χρήσης 

ορειχάλκινης βελόνας στην 

εγχείρηση του καταρράκτη, 

• αλλά και το κόστος των 

εγχειρήσεων. 

1750 π.Χ.



Κώδικας του Χαμουραμπί

• Ο επίλογος τελειώνει με 

ευλογίες υπέρ εκείνων που θα 

τηρήσουν τους νόμους και με 

κατάρες εναντίον εκείνων που 

θα τους παραμελούσαν ή θα 

τους παραβίαζαν.

• Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον 

παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως 

ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή 

και για την τέχνη μου. Αν όμως τον 

παραβώ και επιορκήσω, να πάθω τα 

αντίθετα.

Όρκος Ιπποκράτη

1750 π.Χ.



Χαναάν: Η γή της Επαγγελίας 

του Θεού προς τον Αβραάμ και τον Ιακώβ.



Παλαιά διαθήκη
Δέκα εντολές

4. Τίμα τους γονείς σου 

5.Ου φονεύσεις

6. Ου μοιχεύσεις

7. Ου κλέψεις

8. Ου ψευδομαρτυρήσεις

Προφήτης Μωυσής, 

13ος αιών, Μονή Σινά



Λευιτικόν

“Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν“

“Λευιτικόν 19.17”
Παλαιά Διαθήκη 3. Βίβλος Τορά

π. 1530-1500 π.Χ.



Αρχαία Ελλάς



Linear B
1450 π.Χ.

Μέχρι τώρα δεν έχω βρεί κάποια συστηματική εργασία



Ομηρικά έπη

Δείχνουν ξεκάθαρα 

ότι και πριν από την άλωση της Τροίας

στις 10. Ιουνίου 1227 π.Χ.

υπήρχαν ηθικοί κανόνες και αρχές, 

αν και δεν έχει σωθεί 

κανένας νόμος.

Όμηρος, 2ος αι. μ.Χ. 
Από την Ostia?

Όμηρος, 5ος αι. π.Χ. 
Τώρα στο Μόναχο



Όμηρος 

Οδύσσεια 

Φιλοξενία χωρίς να ρωτήσουν ποιος είναι!

Η Ναυσικά έδωσε ρούχα στον Οδυσσέα, 

Στο παλάτι φαγητό, κρασί και τον 

διεκπεραίωσαν στην Ιθάκη!

Βίβλος των Νεκρών, Κατά Ματθαίον



«ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ» 

ΟΡΚΟΣ
π. 411 π.Χ.

Ιπποκράτης, 460-370 π.Χ



10 εντολές / Όρκος

• Τίμα τους γονείς σου

• ….

• Ού φονεύσεις          

• Ου μοιχεύσεις

• Ου κλέψεις

• Ου ψευδομαρτυρήσεις

• Βίβλος νεκρών

• Τίμα τον δάσκαλο σου

• Θα ωφελώ & δεν θα βλάπτω

• Δεν θα δώσω φάρμακο θανάσιμο                           

• Σ’ όποιο σπίτι και …δεν θα πειράξω

• Στα σπίτια μ’ ευλάβεια θα μπαίνω

• ….

• Τα μυστικά των ασθενών με δέος…



Ο Όρκος του

“Ιπποκράτη”

είναι ακόμη 

και σήμερα το πιο 

γερό θεμέλιο 

της 

Ιατρικής Ηθικής



Η καθολικότητα 

των εντολών του, 

ο βαθύς 

ανθρωπισμός του 

τον ανέδειξαν 

σε ένα κείμενο 

μοναδικής, αιωνίας 

αξίας.



Ο «Ιπποκρατικός»

Όρκος 

μετέτρεψε την

Ιατρική από

επάγγελμα σε

λειτούργημα.

Το επάγγελμά μας

πήρε μια ωχριά 

οσιότητας.

«Οσίως διατηρήσω  βίον
τον εμόν»



Ιπποκρατικός Όρκος

Οι ασθενείς μας 

εμπιστεύτηκαν 

για 

2400 χρόνια.

Paplo Picasso, 1881-1973

Der Arzt am Krankenbett



Ιπποκράτης
460-370 π.Χ.

Ισότητα των φύλων, 
σκλάβων και ελευθέρων



Επιστημονική Ηθική

Αριστοτέλης
384-322 π.Χ.



Αριστοτέλης
384-322 π.Χ.

Η Ιστορία της επιστημονικής Ηθικής 

αρχίζει στον 4ο π.Χ. αιώνα με τον 

Αριστοτέλη.



Χριστιανισμός



Χριστιανισμός
δέχεται τον Όρκο του Ιπποκράτη

Στηρίζεται δε και στις 

10 εντολές.

Επειδή δε αυτές

παραδόθηκαν από τον Θεό 

στον Μωυσή

θεωρούνται απαραβίαστες.



10 Εντολές
1530-1500 π.Χ.

Εγκαυστική εικόνα του Χριστού

5ος αι. μ.Χ. Μονή του Σινά

• Τίμα τον πατέρα σου και την 

μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και 

ίνα μακροχρόνιος γένη επί της 

γης.

• Ου φονεύσεις.

• Ου μοιχεύσεις.

• Ου κλέψεις.

• Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του 

πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.

• Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω 

πλησίον σου εστί.



Κατά Ματθαίον Ε. 25:35-41

Πείνασα και μου δώσατε να φάω· 

δίψασα και μου δώσατε να πιω. 

Ξένος ήμουν και με φιλόξενήσατε·

Γυμνός ήμουν , και με ντύσατε.

Αρρώστησα και με φροντίσατε. 

Φυλακή ήμουν και με επισκεφτήκατε.

Θυμηθείτε την Βίβλο των Νεκρών!!!
Ευαγγελιστής Ματθαίος 

Τοιχογραφία 16ου αιώνα

Μονή Αγ. Νικολάου του Σπανού 

Ιωάννινα



Απόστολος Παύλος

μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν
ἀλλήλους. ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον
νόμον πεπλήρωκε.

τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ
κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις 
ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ
ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν
πλησίον σου ὡς εαυτόν.

Προς Ρωμαίους επιστ. 13: 8-11

Απόστολος Παύλος, Κατακόμβες

San Gennaro, Napoli, 6ος αιών



Προαιώνιες Ηθικές Αξίες

Παλαιοηθική



Παλαιο-ηθική

Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου 

[τον δάσκαλό σου], ού φονεύσεις,

ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, 

ου ψευδομαρτυρήσεις,…

Διακήρυξη της Γενεύης, 1947 μ.Χ.

Κατά Ματθαίο 19:16-19, 1ος αι. μ.Χ. 

Όρκος Ιπποκράτη, 5ος αι. π.Χ.

Μωυσής, 10 εντολές, 1500 π.Χ.

Βίβλος των Νεκρών, Αίγυπτος, 1550 π.Χ. 

Κώδικας Χαμουραμπί 1750 π.Χ.

Κώδικας του Ur-Nammu, 2100 π.Χ.



Παλαιο-ηθική

“Πείνασα και μου δώσατε να φάω· 

δίψασα και μου δώσατε να πιω. 

Ξένος ήμουν και με δεχτήκατε φιλόξενα·

Γυμνός ήμουν , και με ντύσατε.

Αρρώστησα και με φροντίσατε. 

Φυλακή ήμουν και με επισκεφτήκατε”

Κοινή Χριστιανική & Εβραϊκή Ηθική

Κατά Ματθαίον, 25:35, 1ος αι. μ.Χ.

Όμηρος, Οδύσσεια,Φαίακες

Παλαιά Διαθήκη, Ησαΐας 58.7, 1500 π.Χ.

Βίβλος των Νεκρών, Αίγυπτος, 1550 

Κώδικας Χαμουραμπί ;;;,1750 π.Χ.



Παλαιο-ηθική

[Ιατρικό] απόρρητο

Διακήρυξη της Γενεύης, 1947 

Απόστολος Παύλος,1ος αι. μ.Χ.

Όρκος Ιπποκράτη άρθρο 8, 411 π.Χ.

Παλαιά Διαθήκη ;;; 1500 π.Χ.

Βίβλος Νεκρών, 1550 π.Χ.

Κώδικας Χαμουραμπί 1750 π.Χ. 



Παλαιοηθική

“Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν“

Λευιτικόν 19.17, Παλαία Διαθήκη 1530-1500 π.Χ.

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, 12:31, 1ος αι. μ.Χ.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 19:19, 1ος αι. μ.Χ.

Προς Ρωμαίους Επιστολή Απ. Παύλου,13:8-11, 1ος αι. μ.Χ.



Ισότητα
Ανδρός & Γυναικός, Ελευθέρων & 

Σκλάβων, Εθνοτήτων

Ιπποκράτης: Σε όποια σπίτια και αν μπω, θα μπω για την 

ωφέλεια των πασχόντων αποφεύγοντας κάθε 

εκούσια αδικία και βλάβη και κάθε γενετήσια πράξη σε 

γυναίκες και σε άνδρες, ελεύθερους και δούλους.

Απόστ. Παύλος: οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ

ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες 

γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Όρκος Ιπποκράτη, αρθρ.7, 411 π.Χ.

Απ. Παύλος, Προς Γαλάτας 3, 28, 1ος αι, μ.Χ.



Ιπποκρατικός Όρκος 
π. 411 π.Χ.

Βασικό Θεμέλιο της 

Ιατρικής Ηθικής 
που κατάφερε να λύσει 

σχεδόν όλα τα ηθικά 

προβλήματα επί 

2.400 

χρόνια.



ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

ΣΕ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ



A similar method published in the Philosophical Transactions of London in 

1714 by Pylarinos & Timonis and 20 years before the “discovery” of Jenner’s 

inoculation method in 1798  a “Byzantine method” saved Washington’s army.



Lady Mary 

Wortley-Montague

Σύζυγος άγγλου 

πρέσβη στην 

Κωνσταντινούπολη

1721



King George I
1714 – 1727

Διατάσσει να 

εμβολιαστούν 6 

καταδικασμένοι εις 

θάνατον και να 

κολλήσουν μετά ευλογιά. 

Στη συνέχεια εμβολιάζει 

11 ορφανά 

ορφανο-τροφείου

1721



G. Washington’s  army
1776

Killed in war 1 000

Wounded 1 200

Died from smallpox       10 000

Deserted                         25 000



6th January 1777

Washington fell with a 

immunised army into 

Philadelphia in the middle of 

a disastrous epidemic of 

smallpox thus being able to 

liberate the USA.



On a letter to the Congress he states in 1777 : 

“Immunization of the army was a big success”.

George Washington

on his death bed



Ethics in Medicine  

Medical Ethics

Η έννοια“Medical Ethics” χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το 1803 από τον Thomas 

Percival. 

Ήταν ο πρώτος που κατέγραψε ιατρικά 

ηθικά προβλήματα και έβαλε τις βάσεις της 

Ιατρικής Ηθικής.



Η σειρά των κεφαλαίων 

του βιβλίου ακολουθεί τα 

άρθρα του Ιπποκρατικού 

Όρκου.

Ακόμα και σήμερα 

επηρεάζει την 

αγγλοσαξονική ιατρική 

Ηθική.

Thomas Percival
1748 – 1804

Medical Ethics, Edinburg

1803



Πρώτος Ηθικός Κώδικας
Πρωσία 1891

“informed consent”

Το 1891 ο πρώσος Υπουργός  

Εσωτερικών εξέδωσε μια απόφαση 

που απαγόρευε να κάνουν σε 

φυλακισμένους Test Mantoux χωρίς 

την προσωπική άδεια του ιδίου του 

φυλακισμένου !



Berliner Ehren-Kodex
1900 

Το 1899, ο Υπουργός Υγείας και Παιδείας της 

Γερμανίας ζήτησε από μεγάλες ιατρικές 

προσωπικότητες όπως ο Rudolf Virchow να 

ετοιμάσουν ένα κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. 

Η επιτροπή αυτή διεύρυνε τις βάσεις του μη 

βλάπτειν που ίσχυε μέχρι τότε, τόνισαν  το 

ωφελέειν και εισήγαγαν την αυτονομία του ασθενή.



Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

60-65 εκατομμύρια νεκροί πολέμου

80 εκατομμύρια μαζί με τις θηριωδίες 



Δίκη της Νυρεμβέργης, 1947



Δίκη Νυρεμβέργης 
19η Αυγούστου 1947 

Υπόδικοι: 20 ιατροί, 3 διοικητικοί.

7 ιατροί καταδικάστηκαν εις θάνατον

9 σε μακροχρόνια κάθειρξη (16/23)



Δίκη Νυρεμβέργης 
19η Αυγούστου 1947 

δια εγκλήματα πολέμου όπως

δολοφονίες, βασανιστήρια, & θηριωδίες

εις το όνομα της ιατρικής τέχνης.



Andrew C. Ivy
1893-1978

President of the American Society 

of Physiology and appointed to the 

Nuremberg Tribunal by the AMA





Δίκη της Νυρεμβέργης

Οι θηριωδίες των Ναζιστών ιατρών δεν 

έχουν σχέση με πραγματική έρευνα, 

ο πειραματισμός όμως πάνω σε 

ανθρώπους παραμένει  αναγκαίος 

για την εξέλιξη της Ιατρικής.



Η δεοντολογία του πειραματισμού 

με ανθρώπινα όντα 

ήταν το πρώτο πρόβλημα 

που ανέδειξε την ανάγκη της νέας επιστήμης 

που γεννήθηκε στη 

Δίκη της Νυρεμβέργης,

της «Βιοηθικής»



D.N.A
Το μυστικό της ζωής

25.4.1953



D.N.A
Το μυστικό της ζωής

25.4.1953

Watson J. &Crick F., 

The molecular Structure of 

Nucleic Acids. 

Nature, 1953;4356:737-8.



D.N.A
Το μυστικό της ζωής

25.4.1953

Ο φόβος του επηρεασμού του γενετικού κώδικα 

ήταν το δεύτερο κεφάλαιο της Βιοηθικής που άνοιξε.

Οι πληγές του «Προγράμματος Ευγονισμού» των Ναζί 

δεν είχαν ακόμα επουλωθεί.



Πανεπιστήμιο Ζυρίχης

Ιατρική Σχολή

Μάθημα Ζωολογίας

Χειμερινό Εξάμηνο 1958/59

Καθηγητής Ernst Hadorn

Drosophila melanogaster female & male

Drosophila melanogaster

ultrabithorax



Αντισύλληψη
Μάιος 1960

Το δίλημμα ήταν και ηθικό αλλά 

και θρησκευτικό



Αντισύλληψη
Μάιος 1960

Antibabypill Enovid approved by FDA 

Συνδυασμός μιας προγεστερόνης και ενός 

οιστρογόνου.

Εντός δύο ετών 

2.000.000 αμερικανίδων έπαιρναν το 

επονομαζόμενο «χάπι».



Αντισύλληψη
Μάιος 1960

Το όφελος για τις 

γυναίκες ήταν τόσο 

μεγάλο ώστε κανείς 

δεν ξανασυζήτησε 

εάν είναι ηθικό ή 

όχι !



Χρόνια Αιμοκάθαρση
9.Μαρτίου 1960 



Χρόνια Αιμοκάθαρση
9.Μαρτίου 1960

1η αιμοκάθαρση για επείγουσες 

καταστάσεις Ολλανδία,1941

1η χρόνια αιμοκάθαρση 9 Μαρτίου 1960



Χρόνια Αιμοκάθαρση
Επιτροπή επιλογής

Seattle Dialysis Selection Committee

9 μηχανήματα μόνο δια 60 από

20.000 νεφροπαθείς !!!

Social worth criteria

Κοινωνικά κριτήρια !!!



Χρόνια Αιμοκάθαρση
Επιτροπή επιλογής

Είναι η πρώτη φορά που ο ιατρός 

στάθηκε ενάντια στον ασθενή που 

έπρεπε να προστατεύει. 

Είναι το πρώτο βήμα που ανάγκασε 

τον ασθενή να χάσει την εμπιστοσύνη 

προς τον θεράποντα ιατρό του !!!



Μεταμοσχεύσεις
23.12.1954 / 1962





Μεταμοσχεύσεις

• Δέρματος

• Κερατοειδούς

• Καρδιάς

• Καρδιακών    

βαλβίδων

• Πνεύμονα

• Εντέρου

• Μήτρας

• Ήπατος

• Νεφρών

• Παγκρέατος

• Νησίδων Langerhans

• Μυελού

• Οστών

• Τεντόνων

• Προσώπου



Μεταμόσχευση καρδιάς
3 Δεκεμβρίου 1967



Μεταμόσχευση καρδιάς
3 Δεκεμβρίου 1967

Christian Barnard

Cape town SA

1ος ασθενής 18 ημέρες

2ος ασθενής 594 ημέρες

20 μήνες μετά από 142 ασθενείς 

ζούσαν μόνο 37 !!! 

Ο ασθενής της Μασσαλίας 18 χρόνια



Μεταμόσχευση καρδιάς
3 Δεκεμβρίου 1967

Απέδειξε ότι ο Αριστοτέλης είχε κάνει λάθος.

Ούτε η έδρα της ψυχής ούτε του 

συναισθήματος ούτε της προσωπικότητας  

ήταν η καρδιά !!!

Ο Ιπποκράτης είχε δίκιο !!!!!!!

Ανάγκη επαναπροσδιορισμού του πότε 

είναι νεκρός ένας άνθρωπος.



Μεταμόσχευση καρδιάς

Ο θάνατος επέρχεται όταν σταματήσει να 

κτυπά η καρδιά και σταματήσει η αναπνοή.

Για την μεταμόσχευση των οργάνων 

χρειάζεται να λειτουργεί η κυκλοφορία και η 

οξυγόνωση του αίματος

Κριτήρια εγκεφαλικού θανάτου



Εγκεφαλικός θάνατος
Harvard Definition of Brain Death

5. Αυγούστου 1968

Brain death: Irreversible cessation of all functions of the 
entire brain, including the brain stem. 
A person who is brain dead is dead, with no chance of 
revival.

Nucleotid Scan Brain
Αγγειογραφία εγκεφάλου



Εγκεφαλικός θάνατος
Harvard Definition of Brain Death

5. Αυγούστου 1968

The ad hoc committee concluded that 

responsible medical opinion is now ready to 

adopt new criteria for pronouncing death to 

have occurred in an individual sustaining 

irreversible coma as a result of permanent 

brain damage.

Τα κριτήρια αυτά δημιούργησαν ένα 

κονφούζιο. Σε ένα κράτος είσαι νεκρός σε 

άλλο όχι.



Πώληση Οργάνων ;



Αυτονομία του ατόμου

Υπόθεση Roe v. Wade
22 Ιανουαρίου 1973



Αυτονομία του ατόμου

Υπόθεση Roe v. Wade
22 Ιανουαρίου 1973

H Roe v. Wade μηνύει την πολιτεία του 

Τέξας  διότι ο νόμος της Πολιτείας δεν της 

επέτρεψε να κάνει έγκαιρα έκτρωση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο τελικά απεφάνθη 

ότι  κατά το Αμερικανικό Σύνταγμα το 

κράτος δεν μπορεί να επεμβαίνει εις την 

αυτονομία του ατόμου.



Υπόθεση Roe v. Wade
22 Ιανουαρίου 1973

Και ότι το έμβρυο μέχρι το τέλος του πρώτου 

τριμήνου της κυήσεως δεν θεωρείται άτομο 

το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα 

των ΗΠΑ.







Υπόθεση Roe v. Wade
22 Ιανουαρίου 1973

Το 1992 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 

ακυρώνει το όριο των 3 μηνών και 

αποφασίζει ότι το έμβρυο προστατεύεται  

από τον νόμο μόνο από την στιγμή που 

μπορεί να επιβιώσει χωρίς την μητέρα 

μόνο του, δηλ. στις 23/24 εβδομάδες !!!



Φυτική Κατάσταση

Αντί-αυτονομία



Φυτική Κατάσταση

Υπόθεση Karen Ann Quinlan
14 Απριλίου 1975

14.4.75 Η Κάρεν Ανν εισήλθε στην Εντατική σε 

κόμμα από συνδυασμό βαρβιτουρικών, Valium & 

Αλκοόλ.  Δεν ξύπνησε ποτέ.

31.3.76 Δικαστική απόφαση δέχεται το αίτημα των 

γονέων να αποδεσμευτεί από τον αναπνευστήρα.

20.5.76 αποδεσμεύεται & αναπνέει μόνη της

9.6.76 στέλνεται σπίτι όπου ζει για 9 χρόνια σε 

φυτική κατάσταση

11.6.85 αποδημεί.



Φυτική Κατάσταση

Υπόθεση Terry Sciavo
1990



Φυτική Κατάσταση

Terry Sciavo
1990/2002



Ποιός 

αποφασίζει ;

Υπόθεση

Terry Sciavo
1990/2005 



Φυτική Κατάσταση

Υπόθεση Terry Sciavo
1990



Απροστάτευτο



Νεκρή μητέρα ζωντανό έμβρυο

Erlanger baby
5 Οκτωβρίου 1992

• 8.10.92 αυτοκινητιστικό ατύχημα: διάγνωση 

εγκεφαλικού θανάτου 18-ετούς εγκύου.

• Έμβρυο ζεί 12 εβδομάδων

• Πατέρας άγνωστος / άφαντος

• Εκτός μητρός θάνατος του εμβρύου



Erlanger baby
5 Οκτωβρίου 1992

• Αφήνουμε την φύση να δώσει την λύση;

• Θάνατος και των δύο!

• Συνέχιση μηχανικής αναπνοής της μητέρας

• Πιθανότητες επιβιώσεως του παιδιού 50:50

• Αντίθετοι οι γονείς της μητέρας 

• Διορίζεται δημόσιος κηδεμόνας

• Bild Zeitung

• Αντίθετο στο δίκιο για έναν αξιοπρεπή θάνατο

• Συμβατό με το δίκιο επιβιώσεως του παιδιού



Erlanger baby
5 Οκτωβρίου 1992

• Μετατροπή της νεκρής σε μία θερμοκοιτίδα.

• 16.10.92  Δικαστική απόφαση του δικαστηρίου του 

Hersbruck: το δίκαιο της ζωής προ του δικαίου του 

αξιοπρεπούς θανάτου.

• Μηχανική αναπνοή, διατροφή.

• Σοβαρές επιπλοκές, πλαστική επέμβαση προσώπου

• Ο ιατρός Julius Hackenthal μηνύει τους ιατρούς του 

νοσοκομείου σωματικό τραυματισμό, δηλητηριασμό & 

κακοποίηση ατόμου που χρήζει προστασία.

• Δικ. Αποφ.: Αντίθετα αν είχαν σταματήσει την μηχ. 

αναπνοή θα έπρεπε να τιμωρηθούν δια παράνομη 

έκτρωση



Erlanger baby

5 Οκτωβρίου 1992

• Οι γονείς της άτυχης κόρης δέχονται να 

αναθρέψουν το εγγόνι τους εφόσον το κράτος 

αναλάβει το κόστος της νοσηλείας!!!!

• Ασφάλεια ατυχήματος = 0

• Ασφάλεια μητέρας = έληξε με τον εγκεφαλικό 

θάνατο

• Οι ίδιοι δεν έχουν την δυνατότητα !



Κόστος



Costs

• £838 per bed per day for a Neonatal 

Intensive Care Unit 

• £1,702 per bed per day for a Paediatric 

Intensive Care Unit 

• £1,328 per bed per day for an Adult ICU

• € 3-5.000 European Adult ICU

• $ 12.000 USA Adult ICU

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Adult_Intensive_Care_Unit&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Adult_Intensive_Care_Unit&action=edit&redlink=1


Erlanger baby
5 Οκτωβρίου 1992

• 3.000x120 ημέρες = 360.000 €

• Σύν 4-5 εγχειρήσεις περίπου 200.000 € 



Erlanger baby
5 Οκτωβρίου 1992

Κόστος νοσηλείας π. 500.000 € 

Περίπου ετήσια μισθοδοσία 5-6/10-12 ιατρών



Εναρκτήρια Ομιλία 

Πανεπιστήμιο Ζυρίχης 

6.11.82

Θέλω να ελπίζω, 

ότι οι πολιτικοί μας δεν θα μας 

εξαναγκάσουν ποτέ 

να προτάξουμε οικονομικά 

προβλήματα μπροστά από τα 

ανθρώπινα, 

αντιγράφοντας 

την Σοβιετική ντιρεκτίβα, 

ή οποία λέγει 

ότι το συμφέρον του 

κοινωνικού συνόλου 

προηγείται του ατομικού. 

Εμείς οι γιατροί δεν 

φοβόμαστε τίποτε 

περισσότερο από την 

οικονομική πίεση πάνω στην 

Ιατρική Ένδειξη..



Γιουγκοσλαβία
1980

• 1980 η Γιουγκοσλαβία απαγόρευσε την 

χρήση της Κυκλοσπορίνης στις 

μεταμοσχεύσεις νεφρών λόγω κόστους!

• Ετήσιο κόστος προφυλακτικής θεραπείας 

=

• Ετήσιο μισθό ενός ιατρού.



Cyclosporin vs combination 

Cyclosporin with Ketoconazole
May 2004

Yearly costs CyA 3873 GBP 

CyA + KZ    825 GBP

Gerntholtz T, Pascoe MD, Botha JF, Halkett J, Kahn D:

The use of a cyclosporin-ketoconazole combination: 

making renal transplantation affordable in developing

countries.

Eur J Clin Pharmacol. 2004;60(3):143-8



Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Νεογνό Λουίζα Μπ.

25 Ιουλίου 1975



Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Νεογνό Λουίζα Μπ.
25 Ιουλίου 1975

Οι Edwards Ρ. and Steptoe P. πέτυχαν να 

απομονώσουν ωάρια από την μητέρα, να τα 

γονιμοποιήσουν μέσα σε δοκιμαστικό 

σωλήνα με σπέρμα του πατέρα και να το 

εμφυτεύσουν εις την μήτρα της πρώτης. 

Είναι η πρώτη επιτυχής κύηση μετά από 

εξωσωματική γονιμοποίηση σε μία γυναίκα 

που είχε αποφραγμένες σάλπιγγες.



Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Και εδώ βιάστηκε η 

Καθολική Εκκλησία 

με την απαγόρευσή της!

Ενδιαμέσως έγινε 

ρουτίνα.



Ελλάς

Παρένθετη Μητέρα

Δικαστική απόφαση 

Πρωτοδικείου Αθηνών

Πολωνή μητέρα 31 ετών 

κάτοικος Αθηνών 

μπορεί να κυοφορήσει 

τέκνο ζεύγους Βρετανών 

που κατοικεί στο Λονδίνο.

Μετά το Brexit ???



AIDS / HIV



Åke Senning
1915-2005

Φεβρουάριος 1982

http://icvts.ctsnetjournals.org/content/vol2/issue3/images/large/3001300.219.gr1.jpeg


Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 1993 Onassis Cardiac Surgery Center



Recommendations for 

Prevention of HIV Transmission 

in Health-Care Settings

Thus, this document emphasizes the need 

for health-care workers to consider 

ALL patients as potentially infected with HIV

Supplements to the MMWR are published by the Epidemiology Program 

Office, Centers for Disease Control, Public Health Service, 

U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, Georgia 30333

MMWR 1987;36 Suppl 2S



ΩΚΚ
36.000 κΧ. επεμβάσεις

2 οροθετικοί αρνήθηκαν



Ευθανασία

Παλαιά Διαθήκη

Ιπποκρατικός Όρκος

Ιπποκρατική Συλλογή

Στωική Φιλοσοφία

Χριστιανισμός

Ohio 1906

Ελβετία 1974

Ολλανδία 1984



Ευθανασία

1984 / 7.6.1987 Herald Tribune 1.4.2002



N.Z.Z. 8.11.2007



Μπλε: Επιτρεπόμενη ενεργητική Ε.
Πράσινο: Επιτρεπόμενη παθητική Ε.
Κίτρινο: Επιτρεπόμενη υποβοηθού-

μενη Αυτοκτονία 
Κόκκινο: Παράνομη Ε.
Μαύρο: Ασαφής κατάσταση
Γκρι: Άγνωστη κατάσταση

Ευθανασία
Ευρώπη



Ανθρωποκτονία με 

συναίνεση:

Όποιος αποφάσισε και 

εκτέλεσε ανθρωποκτονία 

ύστερα από σπουδαία 

και επίμονη απαίτηση 

του θύματος και από 

οίκτο γι αυτόν που 

έπασχε από ανίατη 

ασθένεια τιμωρείται με

φυλάκιση 6-20 ετών.

Ελλάς

Ποινικός Κώδικας, 1951

Άρθρο 300



Ισχύουν όμως 

ελαφρυντικές περιστάσεις 

οι οποίες μετατρέπουν την 

εγκληματική πράξη από 

κακούργημα 

(ανθρωποκτονία από 

πρόθεση) σε πλημμέλημα.

Σ. Κουτσουμπίνας

Ευθανασία 2000,77



Άρθρο 5 παρ. 1: Καθένας έχει δικαίωμα να 

αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του... 

Εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των 

άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα 

χρηστά ήθη.

Άρθρο 5 παρ. 2: Όλοι όσοι βρίσκονται στην 

Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν τη 

προστασία της ζωής.

Σύνταγμα



Κλωνοποίηση προβάτου Ντόλυ
3.3.97



Κλωνοποίηση
3.3.97



Με την είσοδο του 21ο αιώνα η Γη μπήκε σε 

μια νέα Γεωλογική Εποχή την 

Ανθρωπόκαινο Εποχή



Ανθρωπόκαινο

Πλειόκαινο από 5,3 - 2,6 εκ. χρόνια π.Χ. 

Πλειστόκαινο 2.600.000 - 12.000 π.Χ. 

Ολόκαινο 12.000 π.Χ. – 2.000 μ.Χ.

Ανθρωπόκαινο 2.000 μ.Χ. - ???



Ανθρωπόκαινος Εποχή

ή Ανθρωπόκαινο

1945 Ατομική βόμβα19ος αιών, Βιομηχανική Επανάσταση

1953 DNA

2003 Αποκωδικοποίηση 
ανθρωπίνου γονιδιώματος 1997 Κλωνοποίηση



Με τον 21ο αι. μπήκαμε στην εποχή του 

Ανθρωπόκαινου

Πλειόκαινο από 5,3.εκ. χρόνια - Πλειστόκαινο 2,6 εκ. χρόνια π.Χ.-, Ολόκαινο 12.000 π.Χ.-σήμερα



Γέννηση

μεταλλαγμένων

διδύμων 

στην Κίνα



Aldous Huxley
1894-1963

Huxley begins the novel by thoroughly explaining the scientific and 

compartmentalized nature of this society, beginning at the Central 

London Hatchery and Conditioning Centre, where children are created 

outside the womb and cloned in order to increase the population. The 

reader is then introduced to the class system of this world, where 

citizens are sorted as embryos to be of a certain class. The embryos, 

which exist within tubes and incubators, are provided with differing 

amounts of chemicals and hormones in order to condition them into 

predetermined classes. Embryos destined for the higher classes get 

chemicals to perfect them both physically and mentally, whereas those 

of the lower classes are altered to be imperfect in those respects. These 

classes, in order from highest to lowest, are Alpha, Beta, Gamma, Delta, 

and Epsilon. The Alphas are bred to be leaders, and the Epsilons are 

bred to be menial labourers.

Brave New World,1931
Prediction for 2540!!



Η πρώτη εκτύπωση του ανθρωπίνου γονιδιώματος, 2003 

Wellcome Collection, London. 

Οι λεπτομέρειες 3,4 Δισεκ. ζεύγων του DNA καταγράφηκαν σε 100 τόμους 

βιβλίων, από 1.000 σελίδες το καθένα, με όσο μικρότερα γράμματα γίνεται.



Γέννηση Μεταλλαγμένων Διδύμων

2018

Ο κάτοχος βραβείου Nobel, David Baltimore, 

Πρόεδρος του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου 

Ανθρώπινης Γονιδιωματικής, καταδικάζει την 

εργασία του Κινέζου ερευνητή, He Jiankui, ο 

οποίος μετάλλαξε πριν από την εμφύτευση τα 

γονίδια των δύο διδύμων έτσι ώστε να μην 

μπορούν να μολυνθούν από τον ιό του AIDS.

He Jiankui Nobel price laureate 

David Baltimore 



Διπλασιασμός γνώσεων 

στην Ιατρική

• 1950    κάθε 50 χρόνια

• 1980    κάθε 10 χρόνια

• 2000    κάθε 5 χρόνια

• 2010    κάθε 2 χρόνια

• 2018    κάθε 5 μήνες

• 2020    κάθε 2,5 μήνες

• 2025 μηνιαία 

• 2050 κάθε μέρα ??





Βιοηθική

Πραγματικά δεν ξέρουμε 

τι μας περιμένει !



Βιοηθική

Είμαστε έτοιμοι 

να κατευθύνουμε σωστά τους 

φοιτητές μας ;;;



Βιοηθική

Πρέπει να εγγυηθούμε ότι 

όλοι οι άνθρωποι 

ανεξαρτήτως 

φυλής, εθνικότητας, φύλου και 

θρησκείας 

θα αντιμετωπίζονται ισότιμα.



Βιοηθική

Μπορούμε μόνο να 

καταγράψουμε 

Αξίες και Κανόνες

που δεν θα πρέπει να 

παραβιάζονται.



Βιοηθική

Αδιαπραγμάτευτες βασικές αξίες

Ασφάλεια

Ωφελέειν - μή βλάπτειν

Ισότητα - Δικαιοσύνη 

Ανθρωπιά - Ανωδυνία

Αυτονομία - Συναίνεση

Σεβασμός των ανθρώπινων, ζωικών & 

περιβαλλοντολογικών δικαιωμάτων.



Βιοηθική

Αυτές οι αρχές και κανόνες θα 

βοηθήσουν Φοιτητές,

Ιατρούς, Νοσηλευτές, Θεολόγους, 

Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, 

Νομικούς, Διοικητικούς κλπ. να βρούν

ένα κοινό παρονομαστή ώστε να 

αποφεύγονται προστριβές με ασθενείς 

και κοινωνία. 



QUO VADIS (Η)OMINE ?



The more we know 

how to do things

the more we shall know 

what we really want to do. 
Sir Theodor Fox,1962

Sir Theodor Fox

1899 – 1989

The Lancet editor









Εκπαίδευση



Σχολή Επιστημών Υγείας

Βιοηθική
Ιατρική Ηθική & Δεοντολογία



Σχολή Επιστημών Υγείας

Βιοηθική
Διδασκαλία των βασικών αρχών

και του πως λύθηκαν βιοηθικά

προβλήματα στο παρελθόν. 

Έτσι ώστε οι φοιτητές μας να μπορούν 

να αντιμετωπίσουν καλλίτερα τις 

προκλήσεις του αύριο. 



Ιατρική 
Εκπαίδευση

Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην 

προσωπικότητα και την συνείδηση

των φοιτητών.

Δεν αρκεί να τους δώσουμε μόνο γνώση. 

Αυτή θα την βρουν και στο διαδίκτυο.



Ιατροί/αινες

Είναι απόλυτα απαραίτητο να εστιάσουμε την 

προσοχή μας στην προσωπικότητα  και την 

συνείδηση των ιατρών του μέλλοντος.

Την γνώση μπορούν να την βρουν στο μέλλον 

πολύ εύκολα.



Δεξιότητες πρέπει να διδάξουμε, 

Προσωπικότητα μπορούμε μόνο με το 

παράδειγμά μας να τους την 

βελτιώσουμε,

Συνείδηση πρέπει να τους την 

εμφυσήσουμε.

Δεν είναι εύκολο !



Ιατροί

Εισαγωγή 

ανθρωπιστικών κριτηρίων 

στην επιλογή των φοιτητών αλλά και 
των 

διδασκάλων της Ιατρικής Σχολής.

Όχι μόνο προσοχή στους 

βαθμούς και τις citations!



Βιοηθική
Εισαγωγή των κριτηρίων του ASPEN

Ήθος

Τιμιότητα

Εντιμότητα

Γνώση

Υπευθυνότητα

Αξιοπρέπεια

Ακτινοβολία

Αξιοκρατία

Αξιοπιστία

Φιλαλήθεια

Εκτίμηση

Πειθώ 

Κατανόηση

Εμπιστοσύνη

Ανθρωπιά

Πειθαρχία

Συναδελφικότητα

Σεβασμός 

Συνεργατικότητα

Ενθουσιασμός

Ηγετικά προσόντα

Συμπάσχει





Χρειαζόμαστε 

πραγματοποιούς
όχι 

λογάδες ή ακροατές



Ο μεγάλος διχασμός σ’ αυτό το τόπο 

δεν είναι μεταξύ αριστεράς & δεξιάς, 

μεταξύ ανδρών & γυναικών, 

περιέργων & συντηρητικών,

καλαμαράδων & στρατιωτικών

Ελλήνων & Ξένων, 

ενεργών και ανενεργών πολιτών 

ή μεταξύ 

λογάδων και πραγματοποιών,



είναι επειδή 

η εκπαίδευση μας 

δεν εστιάστηκε έγκαιρα 

να απαλείψει

το «γιατί εσύ;» και όχι ΕΓΩ

είναι 

ο φθόνος που δημιουργεί 

τα προβλήματα.



”

Ιατρική

Χρειαζόμαστε 

“Givers” όχι “Takers”



Ανοιχτά πνεύματα συντηρητικά



Ιατρική
Εκπαίδευση

Μεγαλύτερη

βαρύτητα  

σε θέματα 

Ηθικής και

Δεοντολογίας



Υποχρεωτικό εξάμηνο μεταξύ bachelor και master ανθρωπιστικές οργανώσεις.



Καλός Γιατρός 

μόνο ένας 

καλός άνθρωπος 

μπορεί να γίνει!



Σκηνώμασιν ἱεροῖς, 
ἁγίων, ὁσίων καὶ σεβαστῶν, 

προγόνων, γεννητόρων καὶ διδασκάλων
τιμὴν τήνδε εὐλαβῶς ἀνατήθημι.

Å. Senning Αγ. ΚύριλοςΜ. ΓερουλάνοςΑγ. Παναγής
E. Uehlinger E. Ackerknecht

Στέφανος ΣτρέιτΣτέφ. Καραθεοδωρή

Ι. Γερουλάνος Δ. ΓερουλάνουΚ. Καραθεοδωρή







Ευχαριστώ
Ακαδημαϊκή Στήριξη

Δημήτριο Γλάρο, Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, Γεώργιο Καψάλη, 

Μηνά Πασχόπουλο, Ανδρέα Φωτόπουλο, Θωμά Μπάκα, Ιωάννη Γεωργίου, 

Νίκη Αγνάντη, Άννα Μπατιστάτου, Βενετσάνο Μαυρέα, Άρη Λιάκο, 

Παναγιώτη Ασημακόπουλο, Παναγιώτη Σουκάκο

Ευεργέτες / Μεγ.Χορηγοί / Μεγ. Δωρητές

Παναγιώτη & Ελένη Αγγελόπουλου, Περιφ. Ταμείο Ηπείρου, Δημήτριο Φούντη

Δογορίτη Νικόλαο, Μακρυδήμα Βασίλειο, Παρλαπά Δημήτριο, Χήτο Νικόλαο 

Αρχιτεκτονική & Εκθεσιακή Επιμέλεια

Όκκα (Νόρα)Πανωραία

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υπηρεσία & Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συνεργάτες

Βελογιάννη Λαμπρινή, Ζωνίδη Ελευθερία, Λαγού Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου 

Μάρθα, Ράπτη Ειρήνη, Στογιάννη Πέτρο

>20ετή Φιλοξενία

Οικογένεια Ασημακόπουλου Παναγιώτη, Jane, Άννα-Michelle, Δάφνη & Βασίλη

Χορηγούς, Δωρητές, Συλλέξαντες, Καλλιτέχνες, Συμβάλαντες, Προμηθευτές, Φίλους



Σκηνώμασιν ἱεροῖς, 
ἁγίων, ὁσίων καὶ σεβαστῶν, 

προγόνων, γεννητόρων καὶ διδασκάλων
τιμὴν τήνδε εὐλαβῶς ἀνατήθημι.



«Τον μη δυνάμενον εν τη 

καθεστηκυία περιόδω ζην, μη 

οίεσθαι δει θεραπεύειν…»

«δεν θα έπρεπε να θεραπεύει 

εκείνον που δεν έχει την 

δυνατότητα να ζήσει…»

Πλάτωνος, Πολιτεία 407,Γ

Πλάτων

Πλάτων 

427-347 π.Χ.



Στωικοί (Ζήνων)

«Ου μονον είναι τον θάνατον 

θνητοίς ου κακόν, αλλ’ 

αγαθόν»

«Για τους θνητούς ο θάνατος 

όχι μόνο δεν είναι κακό αλλά 

καλό»

Α.Αβαγιανού, Ευθανασία 2000,31

Ζήνων 342 – 270 π.Χ.



Ο θάνατος δεν είναι το τέλος 

αλλά η αρχή μιας νέας ζωής,

είναι η πύλη προς την 

αιωνιότητα.

Πατήρ Παΐσιος

Ιουστινιανή πύλη, 6ος Αιών,

Μονή του Σινά

Καινή Διαθήκη



«Ως δημιουργήματα 

του Θεού, δεν είμαστε   

στην πραγματικότητα, 

κύριοι του σώματός 

μας και της ύπαρξής 

μας, τα οποία μας 

δόθηκαν σαν δώρο».

Απόστ. Παύλος 

προς Κορινθίους

Απ. Παύλος 
5-67 μ.Χ.

Aσπασμός Πέτρου & Παύλου, 1170-80

Μονή Βατοπαίδιου



Χριστιανική Διδασκαλία
Βυζάντιο

• Ο Θεός μας έδωσε την ζωή ο 
Θεός την παίρνει.

• Το σώμα είναι ο ναός της 
ψυχής.

• Ο Θεός μας στέλνει τις 
ασθένειες, για να ασκούμε το 
σώμα και την ψυχή μας.

• Ο Χριστός σταυρώθηκε και 
υπέφερε για μας, άρα εμείς 
πρέπει να μπορούμε να 
υποφέρουμε τον πόνο.

• H Ευθανασία είναι βαρύ 
αμάρτημα όπως και η 
αυτοκτονία.



«Και το μη εγχειρέειν τοίσι 

κεκρατημένοισιν υπό των 

νοσημάτων, ειδότας ότι 

ταύτα ου δύναται ιητρική»

«Και να μην επεμβαίνουμε 

στις περιπτώσεις που οι 

άρρωστοι έχουν πια 

τελείως νικηθεί από την 

αρρώστιά τους, κι’ αυτό με 

πλήρη συνείδηση πως η 

ιατρική δεν έχει την δύναμη 

να κάνει το παν»  

Ιπποκράτης, Περί τέχνης, 3
“Ιπποκράτης”, 460-377 π.Χ.



Wer unheilbar krank 

ist hat das recht auf 

Sterbehilfe.

Όποιος είναι ανίατα 

ασθενής έχει το 

δικαίωμα της 

Ευθανασίας.

Περιοδικό Μονιστικός Αιών,1913



Εναρκτήρια ομιλία

Πανεπιστήμιο 

Ζυρίχης

6.11.82

Όρια Εντατικής 

Θεραπείας

Ηθικά, Δεοντολογικά, 

Οικονομικά, Ευθανασία



Ολλανδία
1984

Το Ανώτατο Δικαστήριο 

αποδέχεται την 

ιατρικά υποστηριζόμενη 

εθελουσία έξοδο (ευθανασία) 

υπό αυστηρές συνθήκες.



NOMOI

1974 Ελβετία          : Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία δεν 

τιμωρείται

1984 Ολλανδία : Ιατρική συνδρομή σε αυτοκτονία

1994 Oregon : Νομιμοποίηση Ευθανασίας

1996 Αυστραλία : Rights of the terminally ill

2002 Ολλανδία : Εθελοντική Ευθανασία

Ιατρική συνδρομή σε αυτοκτονία

2002 Βέλγιο : Παρεμφερής νόμος



Ανθρωποκτονία με 

συναίνεση:

Όποιος αποφάσισε και 

εκτέλεσε 

ανθρωποκτονία ύστερα 

από σπουδαία και 

επίμονη απαίτηση του 

θύματος και από οίκτο 

γι αυτόν που έπασχε 

από ανίατη ασθένεια 

τιμωρείται με φυλάκιση

Ελλάς

Ποινικός Κώδικας, 1951

Άρθρο 300



Ισχύουν όμως 

ελαφρυντικές περιστάσεις 

οι οποίες μετατρέπουν την 

εγκληματική πράξη από 

κακούργημα 

(ανθρωποκτονία από 

πρόθεση) σε πλημμέλημα.

Σ. Κουτσουμπίνας

Ευθανασία 2000,77



Άρθρο 5 παρ. 1: Καθένας έχει δικαίωμα να 

αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του... 

Εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των 

άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα 

χρηστά ήθη.

Άρθρο 5 παρ. 2: Όλοι όσοι βρίσκονται στην 

Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν τη 

προστασία της ζωής.

Σύνταγμα



I swear / promise to practice the art of medicine as well as I can 

for the benefit of my fellow man. 

I will take care of the ill, promote health and relieve suffering.

I put the interest of the patient first and respect his convictions. 

I will not harm the patient. 

I will listen and will inform him well. 

I will keep secret what has been entrusted to me. 

I will further the medical knowledge of myself and others. 

I acknowledge the boundaries of my possibilities. 

I will adopt an open and testable attitude and I know 

my responsibilities toward society. 

I will further the availability and accessibility of health care.  

I will not misuse my medical knowledge, not even under pressure. 

This is how I will honor the profession of medical doctor.                                                                   

I promise οr So help me God.

DUTCH  MEDICAL OATH 2003



...Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά

και καλήν απολογίαν...
Ευχή, Θείας Λειτουργίας



Leading journals 
Bioethics

Journal of Medicine and Philosophy

Hastings Center Report

American Journal of Bioethics

Journal of Medical Ethics

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics.]

https://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics




Criticism

Paul Farmer noted that bioethics tends to focus its attention 
on problems that arise from "too much care" for patients in 
industrialized nations, while giving little or no attention to 

the ethical problem of too little care for the poor.

Farmer characterizes the bioethics of handling morally 
difficult clinical situations, normally in hospitals in 

industrialized countries, as "quandary ethics".

He does not regard quandary ethics and clinical bioethics as 
unimportant; he argues, rather, that bioethics must be 

balanced and give due weight to the poor.
Farmer, Paul. Pathologies of Power. p. 205




