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Ο λόγοσ για τον οποίο επιλζξαμε και αςχολθκικαμε με το ςυγκεκριμζνο κζμα, είναι 

επειδι μασ ενδιζφερε ιδιαίτερα ο ψυχιςμόσ και τα κίνθτρα των ανκρϊπων, που 

είναι πρόκυμοι να χρθςιμοποιιςουν τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ, ωσ μζςο 

ικανοποίθςθσ των αρκετά εγωιςτικϊν τουσ πεποικιςεων. Δθλαδι, αυτϊν που 

παραγκϊνιςαν ολοκλθρωτικά τα ανκρϊπινα δικαιϊματα των ςυνανκρϊπων τουσ, 

και ωσ αποτζλεςμα υποτιμικθκε θ φπαρξθ τουσ ωσ ευφυι και ςυναιςκθματικά 

όντα. 

-Χριςτόδουλοσ Μαργιωρισ εκ μζρουσ ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ 

  



Πείραμα φυλάκιςησ τουStanford 

 

Το Πείραμα φυλάκιςησ του Στάνφορντ ιταν ζνα πείραμα πάνω 
ςτισ ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ που επιφζρει θ μετατροπι ενόσ ατόμου ςε 
φυλακιςμζνο ι δεςμοφφλακα. Το πείραμα διεξιχκθ το 1971 από τθν ερευνθτικι 
ομάδα του κακθγθτι ψυχολογίασ Φίλιπ Ζιμπάρντο του Πανεπιςτθμίου του 
Στάφορντ. 

Εικοςιτζςςερισ φοιτθτζσ επιλζχκθκαν από 70 για να παίξουν τουσ ρόλουσ των 
φυλακιςμζνων και των δεςμοφυλάκων και να ηιςουν ςε μια 
υποτικζμενθ φυλακι που είχε δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ του πειράματοσ ςτο 
υπόγειο του κτιρίου τθσ Επιςτιμθσ τθσ Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου του 
Στάνφορντ. Θ επιλογι των υποψθφίων ζγινε με βάςθ τθν απουςία ψυχολογικϊν και 
ιατρικϊν προβλθμάτων, αλλά και ποινικοφ μθτρϊου, ζτςι ϊςτε να αποτελοφν ζνα 
αντιπροςωπευτικό δείγμα για τθν επιςτθμονικι παρατιρθςθ. Οι ρόλοι μοιράςτθκαν 
μετά από ρίψθ κζρματοσ(κορώνα ή γράμματα). 

Οι φυλακιςμζνοι και οι δεςμοφφλακεσ μπικαν κατευκείαν ςτουσ ρόλουσ τουσ 
προχωρϊντασ τουσ ρόλουσ τουσ όμωσ πζρα από τισ προβλζψεισ, οδθγοφμενοι ςε 
επικίνδυνεσ και ψυχολογικά καταςτροφικζσ καταςτάςεισ. Το ζνα τρίτο από τουσ 
φρουροφσ κρίκθκε ότι επζδειξαν "γνιςια" ςαδιςτικζσ τάςεισ, με αποτζλεςμα 
αρκετοί φυλακιςμζνοι να τραυματιςτοφν ψυχολογικά και δφο από τουσ φοιτθτζσ να 
αποχωριςουν νωρίσ από το πείραμα. Μετά τθν κατάρρευςθ ενόσ φοιτθτι από τισ 
απάνκρωπεσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτθ φυλακι και ςυνειδθτοποιϊντασ ότι 
είχε πακθτικά επιτρζψει ανάρμοςτεσ ςυμπεριφορζσ να λάβουν χϊρα κάτω από τθν 
εποπτεία του, ο Ηιμπάρντο κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι τόςο οι φυλακιςμζνοι όςο 
και οι δεςμοφφλακεσ είχαν ταυτιςτεί υπερβολικά με τουσ ρόλουσ τουσ, με 
αποτζλεςμα να τερματίςει το πείραμα μετά από ζξι μζρεσ. 

 

-Κεϊνθ Λοτςάρθ 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80_%CE%96%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF


Ο Σαδιςμόσ ωσ κίνητρο για το ζγκλημα 

Δυςτυχϊσ, μια μικρι μειονότθτα διαταραγμζνων ατόμων διαπράττει εγκλιματα με 
ζνα ιςχυρό ςαδιςτικό ςτοιχείο. Αυτό κεωρείται γενικά ότι προκαλείται από τισ 
διαταραχζσ τθσ προςωπικότθτασ. Πρόςφατα, ζχουν υπάρξει κεωρίεσ ότι πολλζσ από 
αυτζσ τισ διαταραχζσ τθσ προςωπικότθτασ ζχουν προκλθκεί από  ηθμιά του 
εγκεφάλου. 

Χρθςιμοποιϊντασ τα κριτιρια του DSM-III-R οι Hucker et al (1988), βρικαν υψθλι 

διαγνωςτικι ςυμφωνία ςε δείγμα ςαδιςτϊν, αλλά δεν ςυνζβθ το ίδιο ςτο δείγμα 

των Knight et al (1994), όπου παρουςιάςτθκε δυςκολία διαφοροποίθςθσ μεταξφ 

ςεξουαλικοφ ςαδιςμοφ και άλλων τφπων ςεξουαλικισ επικετικότθτασ. 

Ο ςαδιςμόσ αρχίηει από τθν πρόκλθςθ ελαφροφ πόνου και φτάνει ωσ τθ κανάτωςθ. 

Στθν παλαιότερθ αλλά και ςτθ νεϊτερθ ιςτορία τθσ εγκλθματολογίασ αναφζρονται 

πολλζσ περιπτϊςεισ απάνκρωπου ςαδιςμοφ. Οι ςαδιςτζσ προζρχονται από 

ζκφυλουσ, θλίκιουσ, μικροκζφαλουσ προγόνουσ ι παρουςιάηουν οι ίδιοι διάφορα 

ςτίγματα εκφυλιςμοφ και κάνουν τισ ςαδιςτικζσ τουσ πράξεισ από εςωτερικι 

παρόρμθςθ ι από ζμμονεσ ιδζεσ, πολλζσ φορζσ δε με πλιρθ ςυνείδθςθ. 

 

-Γιϊργοσ Ντεντόπουλοσ 

Δεςμοφφλακεσ 

 
Στο πείραμα φυλάκιςθσ του πανεπιςτθμίου  Στάνφορντ ο ψυχολόγοσ Φίλιπ 

Ζιμπάρντο όριςε 12, από τουσ 24 άντρεσ που επιλζχτθκαν ωσ αντικείμενα 

παρακολοφκθςθσ για το πείραμα, ωσ τουσ «Δεςμοφφλακεσ». Οι  περιςςότεροι  από 

αυτοφσ ανζπτυξαν ςαδιςτικζσ τάςεισ από τθν δεφτερθ κιόλασ μζρα. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, οι «δεςμοφφλακεσ» απζκτθςαν ςαδιςτικζσ τάςεισ, υποβάκμιηαν και 

μελοποιοφςαν τουσ «κρατοφμενουσ» ςε κακθμερινι βάςθ και ζφταςαν ςτο ςθμείο 

που ζπαυε να υπάρχει το Εγώ και υπιρχε μόνο ο ρόλοσ που τουσ δόκθκε.  

Ζνασ απϋαυτοφσ μάλιςτα (ο οποίοσ ιταν ο πιο αδίςτακτοσ) υποςτιριξε ότι ζκανε ο 

ίδιοσ μια προςωπικι ζρευνα κατά τθν διάρκεια του πειράματοσ: «ήθελα να δω 

πόςηπεριφρόνηςη και πνευματική υποβάθμιςη μπορεί να αντζξει ζνα άτομο 

πρινκαταρρεφςει». Επιπροςκζτωσ κλείδωναν τουσ κρατοφμενουσ ςε ζνα 

απομονωμζνο και ςκοτεινό δωμάτιο ενϊ τουσ ζκαναν να υποςτοφν λεκτικι βία. Το 

πείραμα ανζδειξε τθν μια ςκοτεινι πλευρά τθσ φφςθσ του ανκρϊπου που ζχει 

ανάγκθ για τον ζλεγχο μιασ κατάςταςθσ και τθσ ανάδειξθσ του εαυτοφ του μζςω τθσ 

υποβάκμιςθσ του άλλου.  

-Χριςτόδουλοσ Μαργιωρισ 

 

 

 



Φίλιπ Ζιμπάρντο 

Ο Φίλιπ Ζιμπάρντο ,γεννθμζνοσ ςτισ 23 Μαρτίου του 1933, είναι ψυχολόγοσ και 

ομότιμοσ κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Στάνφορντ. Είναι πρόεδροσ του HIP (Heroic 

Imagination Project). Ζγινε γνωςτόσ για το Πείραμα φυλάκιςθσ του Στάνφορντ. Ζχει 

ςυγγράψει διάφορα βιβλία ειςαγωγικισ ψυχολογίασ, βιβλία για τουσ ςπουδαςτζσ 

κολλεγίων, και βιβλία όπωσ The Lucifer Effect, The Time Paradox και The TimeCure. 

O Ηιμπάρντο γεννικθκε ςτθ Νζα Υόρκθ ςτισ 23 Μαρτίου του 1933, από οικογζνεια 

μεταναςτϊν τθσ Σικελίασ. Ολοκλιρωςε το πτυχίο του με τριπλι ειδίκευςθ 

ςτθν ψυχολογία, τθν κοινωνιολογία και τθν ανκρωπολογία ςτο Κολλζγιο 

του Μπροφκλιν το 1954, από όπου αποφοίτθςε με άριςτα. Ολοκλιρωςε το 

μεταπτυχιακό του (1955) και διδακτορικό του δίπλωμα (1959) ςτθν ψυχολογία, 

ςτο Πανεπιςτιμιο Γζιλ, με επιβλζποντα τον Νιλ Μίλερ (Neal E. Miller). Δίδαξε 

ςτο Πανεπιςτιμιο Γζιλ από το 1959 ζωσ το 1960. Από το 1960 μζχρι το 1967, 

διετζλεςε κακθγθτισ τθσ ψυχολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ  Νζασ Υόρκθσ. Από το 

1967 ζωσ το 1968, δίδαξε ςτο Πανεπιςτιμιο Κολοφμπια. Εντάχκθκε ωσ επίκουροσ 

κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Στάνφορντ το 1968. 

 

-Μαρία Νταλάπα 

  



MonsterStudy 

Tθν ονόμαςαν «Monster Study» και όχι άδικα: επρόκειτο για μια 

πειραματικι δοκιμαςία που κα τζςταρε μια νζα κεωρία για τον παιδικό τραυλιςμό. 

Το πείραμα εκτελζςτθκε ςε 22 ορφανά παιδιά του Ντάβενπορτ τθσ Αϊόβα και 

διεξιχκθ το 1939 από τον Wendell Johnson του Πανεπιςτιμιου τθσ Αϊόβα. Αφοφ 

χϊριςε τα παιδιά ςε πειραματικζσ ομάδεσ μζςα ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ, ο 

Johnson χοριγθςε κετικι κεραπεία λόγου ςτα μιςά παιδιά, υμνϊντασ τθν ευχζρεια 

τθσ ομιλίασ τουσ, και αρνθτικι κεραπεία ςτα άλλα, κατακρίνοντάσ τα βάρβαρα για 

κάκε προφορικό λάκοσ που μπορεί να ζκαναν, αποκαλϊντασ τα «κεκζδεσ».  

Τι βρικε; Ότι πολλά από τα παιδιά που δεν υπζφεραν αρχικά από 

διαταραχζσ λόγου και είχαν δεχτεί τον αρνθτικό πειραματικό χειριςμό απζκτθςαν 

αρνθτικά ψυχολογικά χαρακτθριςτικά, ενϊ κάποια από αυτά εμφάνιςαν 

διαταραχζσ λόγου που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ διατθρικθκαν ςε ολόκλθρθ τθ ηωι 

τουσ. Το παρατςοφκλι «Monster Study» αποδόκθκε ςτθν ζρευνα από ςυναδζλφουσ 

του Johnson που είχαν αποτροπιαςτεί από το γεγονόσ ότι επιδόκθκε ςε πείραμα με 

ορφανά παιδιά για να αποδείξει τθ κεωρία του! 

 Το πείραμα παρζμεινε μάλιςτα μυςτικό για πολλά χρόνια, για να μθν 

αμαυρωκεί θ φιμθ του επιςτιμονα, με το Πανεπιςτιμιο τθσ Αϊόβα να απολογείται 

δθμόςια για τθ δοκιμαςία το 2001. 

 

-Xριςτόδουλοσ Μαργιωρισ / Ντεντόπουλοσ Γιϊργοσ 

 

 

 

 

 



Θ ζρευνα άρχιςε με τθν επιλογι είκοςι δφο κεμάτων από ορφανοτροφείο 

βετεράνων ςτθν Αϊόβα. Κανείσ δεν είπε τθν πρόκεςθ τθσ ζρευνάσ τθσ και πίςτευαν 

ότι επρόκειτο να λάβουν λογοκεραπεία. Ο Tudor προςπακοφςε να προκαλζςει 

τραφλιςμα ςε υγιι παιδιά και να δει αν λζει ςτουσ τραυλιςτζσ ότι θ ομιλία τουσ 

ιταν ωραία,αν κα προκαλοφςε μια αλλαγι. Μεταξφ των είκοςι δφο αντικειμζνων 

περιλαμβάνονταν δζκα ορφανά, τα οποία οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ είχαν 

χαρακτθρίςει ωσ τραυματιςμοφσ πριν αρχίςει θ μελζτθ. Ο Tudor και άλλοι πζντε 

μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που ςυμφϊνθςαν να υπθρετιςουν ωσ δικαςτζσ που 

άκουςαν το κακζνα από τα παιδιά, μίλθςαν ςε κλίμακα από 1 (φτωχό)ζωσ 

5(άπταιςτα) και ςυμφϊνθςαν με τθν αξιολόγθςθ του ςχολείου. Πζντε ανατζκθκαν 

ςτθν Ομάδα ΛΑ, το πειραματικό ςετ, και  ειπϊκθκε ότι θ ομιλία τουσ ιταν καλι. Οι 

πζντε ςτθν ομάδα IB, θ ομάδα ελζγχου, κα ειδοποιθκοφν ότι θ ομιλία τουσ είναι 

«τόςο κακή όςο οι άνθρωποι λζνε». 

Τα υπόλοιπα 12 παιδιά επιλζχκθκαν τυχαία από τον πλθκυςμό των κανονικά 

άπταιων ορφανϊν. Ζξι από αυτά ανατζκθκαν ςτθ ΔΣ. Αυτά τα παιδιά, θλικίασ από 5 

ζωσ 15 ετϊν, είχαν πει ότι θ ομιλία τουσ δεν ιταν κακόλου κανονικι, ότι άρχιηαν να 

τραυματίηουν και ότι ζπρεπε να το διορκϊςουν αμζςωσ. Τα τελευταία ζξι παιδιά 

τθσ Ομάδασ ΛΛΒ, όμοια ςε θλικία με αυτά τθσ IIΑ, ιταν κανονικοί ομιλθτζσ που 

ζπρεπε να αντιμετωπίηονται ωσ τζτοιοι και ζλαβαν ςυγχαρθτιρια για τθν ωραία 

τουσ ζκφραςθ. 

Κατά τθν πρϊτθ επίςκεψθ, ο Tudor εξζταςε το I.Q.τουσ και αναγνϊριςε αν ιταν 

αριςτερόχειρεσ ι δεξιόχειρεσ. Μια δθμοφιλισ κεωρία τθν εποχι αυτι ζκρινε ότι ο 

τραυματιςμόσ προκαλείται από μια εγκεφαλικι ανιςορροπία. Εάν, για παράδειγμα, 

ζνα άτομο γεννικθκε αριςτερόχειρο, αλλά χρθςιμοποιϊντασ το δεξί του χζρι, οι 

νευρικζσ του παρορμιςεισ κα ζςφαηαν, επθρεάηοντασ τθν ομιλία τουσ. Ο Τηόνςον 

δεν πίςτευε ςτθ κεωρία, αλλά παρόλα αυτά πρότεινε ςτον Tudor να ελζγξει τθν 

υπομονι του κάκε παιδιοφ. Οι περιςςότεροι ιταν δεξιόχειρεσ, αλλά τα αριςτερά 

παιδιά ιταν παρόντα ςε όλεσ τισ ομάδεσ. Δεν υπιρξε ςυςχζτιςθ μεταξφ του χείλουσ 

και τθσ ομιλίασ ςε αυτι τθν υποκείμενθ καλλιζργεια. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

περιόδου, ζδωςαν αρικμοφσ ςτα παιδιά, όπωσ θ "υπόθεςη αριθ. 15- πειραματική 

ομάδα IIA ..." 

 

Θ πειραματικι περίοδοσ διιρκεςε από τον Λανουάριο μζχρι τα τζλθ Μαΐου του 1939 

και θ πραγματικι παρζμβαςθ ςυνίςτατο ςτθν επίςκεψθ του Tudor ςτο Davenport 

από τθν Αϊόβα κάκε λίγεσ εβδομάδεσ ,και μιλϊντασ με κάκε παιδί για περίπου 45ϋ 

λεπτά. Ακολοφκθςε ζνα ςενάριο που ςυμφωνικθκε. Στθ διατριβι του ανζφερε ότι 

μίλθςε με τουσ τραυματίεσ νζουσ οι οποίοι κα ζλεγαν ότι δεν τραυματίςτθκαν. Τουσ 

είπε, εν μζρει: «Κα ξεπεράςεισ και κα μπορζςεισ να μιλιςεισ πολφ καλφτερα από ό, 

τι μιλάσ τϊρα ... Μθ δίνετε προςοχι ςε ό, τι λζνε οι άλλοι για τθν ικανότθτα ομιλίασ 

ςασ ,αναμφιςβιτθτα δεν ςυνειδθτοποιοφν ότι αυτό είναι μόνο μια φάςθ. " 

Για τουσ μθ καπνιςτζσ νεολαίουσ τθσ Π.Π., οι οποίοι επρόκειτο να γίνουν 

πειραματόηωα είπε: «Το προςωπικό ζχει καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι ζχετε 



πολλά προβλιματα με τθν ομιλία ςασ ... Ζχετε πολλά από τα ςυμπτϊματα ενόσ 

παιδιοφ ,κα πρζπει να προςπακιςετε να ςταματιςετε τον εαυτό ςασ αμζςωσ 

.Χρθςιμοποιιςτε τθ δφναμθ τθσ κζλθςισ ςασ ... Κάνετε ο,τιδιποτε για να 

αποφφγετε το τραυλιςμό ... Μθν μιλάτε ποτζ εκτόσ αν μπορείτε να το κάνετε 

ςωςτά». 

Τα παιδιά ςτθ ΔΣ απάντθςαν αμζςωσ. Μετά τθ δεφτερθ ςυνεδρία  με τθν 

NormaJeanPugh, 5 ετϊν, οTudor ζγραψε: «Ιταν πολφ δφςκολο να μιλιςει κανείσ, 

παρόλο που μίλθςε πολφ ελεφκερα τον προθγοφμενο μινα».  Στθν ομάδα, θ 9χρονθ 

BettyRomp, «ουςιαςτικά αρνείται να μιλιςει», ζγραψε ζνασ ερευνθτισ ςτθν τελικι 

του αξιολόγθςθ. "Ζχει κρατιςει το χζρι ι το χζρι πάνω από τα μάτια τισ 

περιςςότερεσ φορζσ." 

 Θ HazelPotter, θλικίασ 15 ετϊν, θ πιο θλικιωμζνθ ςτθν ομάδα τθσ, ζγινε "πολφ πιο 

ςυνειδθτι για τον εαυτό τθσ και μίλθςε λιγότερο", ςθμείωςε ο Tudor. H Ποτζρ 

άρχιςε επίςθσ να παρεμβάλλει και να χτυπά τα δάχτυλά τθσ με απογοιτευςθ. Τθσ 

ρωτικθκε γιατί ζλεγε  «α,….» τόςο πολφ. "Επειδι φοβάμαι ότι δεν μπορϊ να πω 

τθν επόμενθ λζξθ." "Γιατί ςπάςατε τα δάχτυλά ςασ;" "Επειδι φοβόμουν ότι κα 

ζλεγα  «α,….». 

 

Όλα τα ςχολικά δρϊμενα των παιδιϊν ζπεςαν. Ζνα από τα αγόρια άρχιςε να 

αρνείται να απαγγείλει ςτθν τάξθ. Ο  ζντεκα ετϊν ClarenceFifer, άρχιςε με αγωνία 

να διορκϊνει τον εαυτό του. "Σταμάτθςε και μου είπε ότι κα είχε πρόβλθμα με τισ 

λζξεισ πριν τισ πεί", ανζφερε ο Tudor. Τον ρϊτθςε πϊσ ιξερε. Είπε ότι ο ιχοσ «δεν 

κα βγει, αιςκάνεται ςαν να ζχει κολλιςει εκεί μζςα». 

Το ζκτο ορφανό, θ MaryKorlaske, 12 ετϊν, μεγάλωςε και αποκολλικθκε. Κατά τθ 

διάρκεια των ςυνόδων τουσ, ο Tudor ρϊτθςε αν ο καλφτεροσ φίλοσ τθσ γνϊριηε για 

το «τραφλιςμα» τθσ, μουρμοφριςε θ Korlaske, «Όχι». "Γιατί όχι;"  Δφο χρόνια 

αργότερα, δραπζτευςε  από το ορφανοτροφείο και τελικά κατζλθξε ςτθ ςκλθρότερθ 

Βιομθχανικι Σχολι Κοριτςιϊν - ταυτόχρονα ξεφεφγοντασ από τον ανκρϊπινο 

πειραματιςμό. 

Ο Tudorτρεισ φορζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του πειράματόσ  επζςτρεψε ςτο 

ορφανοτροφείο να παρζχει εκελοντικά φροντίδα παρακολοφκθςθσ. Είπε ςτα 

παιδιά του ΔΣ ότι δεν τραφλιηαν κακόλου. Ο αντίκτυποσ, ιταν αμφιςβθτιςιμοσ. 

Ζγραψε ςτον Johnson για τα ορφανά, με μια ελαφρά αμυντικι επιςτολι τθσ 22ασ 

Απριλίου 1940, "Πιςτεφω ότι με τθν πάροδο του χρόνου ... κα ανακάμψουν, αλλά 

ςίγουρα τουσ δϊςαμε μια οριςτικι εντφπωςθ". 

-Κεϊνθ Λοτςάρθ / Μαρία Νταλάπα 

 



ProjectMKUltra 

Το ζργοMKUltraτο οποίο ονομάηεται πρόγραμμα ζλεγχου μυαλοφ, είναι πειράματα 

ςτον άνκρωπο που αποςκοποφν ςτον  εντοπιςμό και ςτθν ανάπτυξθ φαρμάκων. 

Θ επιχείρθςθ ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 1950, επιβλικθκε επιςιμωσ το 1964 και 

ζπαψε επιςιμωσ το 1973. Το πρόγραμμα αςχολείται με παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ. Το ΜKUltra χρθςιμοποίθςε πολυάρικμεσ μεκόδουσ για να χειριςτεί 

τισ νοθματικζσ καταςτάςεισ των ανκρϊπων και να μεταβάλλει τθν λειτουργία του 

εγκεφάλου. 

Το πεδίο εφαρμογισ του MKUltraμε μια ζρευνα που διεξιχκθ ςε 80 ιδρφματα, 

ςυμπεριλάμβανε  44 κολλζγια και πανεπιςτιμια, κακϊσ και νοςοκομεία ακόμθ και 

φυλακζσ. Όπωσ ανζφερε το Ανϊτατο Δικαςτιριο των ΘΠΑ το πρόγραμμα 

περιλάμβανε 149 υποπρογράμματα τα οποία ανατζκθκαν ςε πανεπιςτιμια. 

-Γιϊργοσ Ντεντόπουλοσ 

 

Το ζργο ΜKUltraπρωτοεμφανίςτθκε το 1975 από τθν εκκλθςιαςτικι επιτροπι του 

κογκρζςου των ΘΠΑ. Οι ερευνθτικζσ προςπάκειεσ παρεμποδίςτθκαν από τον 

Διμαρχο γιατί διζταξε τθν καταςτροφι όλων των αρχείων. Το 1977, ζνα αίτθμα για 

τθν ελευκερία τθσ πλθροφόρθςθσ αποκάλυψε 20.000 ζγγραφα ςχετικά με το 

ΜKUltra, θ οποία οδιγθςε ςε ακροαματικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Γερουςίασ αργότερα 

το ίδιο ζτοσ. Τον Λοφλιο του 2001 οριςμζνεσ πλθροφορίεσ που διαςϊκθκαν από το 

ΜKUltraαποχαρακτθρίςτθκαν.  

-Κεϊνθ Λοτςάρθ 

Εξιγαγαν πειράματα ςτον Καναδά όταν θ CIAπροςζλαβε τον Σκωτςζηο ψυχίατρο 

DonaldE. Cameron, δθμιουργό τθσ ζννοιασ «πνευματικισοδιγθςθσ», τθσ οποίασ θ 

ςθμαςία, διαπιςτϊκθκε από τθν CIA.Ο Cameronιλπιηε να διορκϊςει τθ 

ςχιηοφρζνεια με τθν διαγραφι των υφιςτάμενωναναμνιςεων και τον 

επαναγραμματιςμό τθσ ψυχισ. Εργάςτθκε από το Αlbanyτθσ Νζασ Υόρκθσ ςτο 

Μόντρεαλ κάκε εβδομάδα,για να εργαςτεί ςτο ινςτιτοφτο ΑllanMemorialτου 

πανεπιςτιμιουMcGill ,για να πραγματοποιιςειπειράματα του MKUltra. Aυτά τα 

κεφάλαιαζρευνασ εςτάλθςαν ςτον Cameronαπό μια  οργάνωςθ τθσ CIA, τθν 

εταιρεία για τθν Διερεφνθςθ τθσ ΑνκρϊπινθσΟικολογίασ και όπωσ φαίνεται ςτα 

εςωτερικάζγγραφα τθσ CIA, ο Cameronδεν γνϊριηε ότι τα χριματα προιλκαν από 

τθν CIA.  

Εκτόσ από το τοLSDο Cameronπειραματίςτθκεεπίςθσ με διάφοραφάρμακα και με 

θλεκτροκεραπεία. Τα πειράματα του πραγματοποιικθκαν ςυχνά ςε αςκενείσ που 

ιταν ςτο ινςτιτοφτο, για προβλιματα άγχουσ, ταραχζσ και κατάκλιψθ. Οι κεραπείεσ 

του, είχαν ωσ αποτζλεςμα διάφορα ψυχολογικά προβλιματα ακόμα και τθν 

αμνθςία των κυμάτων. Τα ζργα του ιτανεμπνευςμζνα από τον βρετανό ψυχίατρο 

WilliamSargant, ο οποίοσ ςυμμετείχε κι αυτόσ ςτισ Υπθρεςίεσ Πλθροφοριϊν. Επίςθσ 

ο ίδιοσ πειραματιηόταν ςτουσ αςκενείσ του. Στθν δεκαετία του  ‘80 



αρκετοίπρϊθναςκενείσ του Cameronυπζβαλαν ειδικι αγωγι από τθν CIAωσ 

αποηθμίωςθ. Το παραπάνω το τεκμθριϊνει το πρόγραμμα ειδιςεων TheFifthEstate. 

-Μαρία Νταλάπα 

Το μυςτικό πρόγραμμα πλφςθσ εγκεφάλου τθσ CIA με το κωδικό όνομα «ΜΚUltra» 

ζκανε χριςθ μιασ πλθκϊρασ ναρκωτικϊν ουςιϊν κατά τα πειράματα που 

διεξιχκθςαν. Πρωταγωνιςτικό ρόλο παίηει το διαικυλαμίδιο του λυςεργικοφ οξζοσ 

γνωςτό και με το ακρωνφμιο «LSD». 

 Πιο ςυγκεκριμζνα ςκοπόσ των πειραμάτων ιταν να εξετάςουν αν ιταν 

δυνατό να καταςτιςουν τουσ Σοβιετικοφσ κατάςκοπουσ ελαττωματικοφσ παρά τθν 

κζλθςι τουσ και αν κα είχε παρόμοιεσ επιδράςεισ ςε επίςθμα ςτελζχθ τθσ 

οργάνωςθσ. Μόλισ το ζργο MKUltra ξεκίνθςε τον Απρίλιο του 1953, τα πειράματα 

περιλάμβαναν τθ χοριγθςθ LSD ςε ψυχικά αςκενείσ, φυλακιςμζνουσ, τοξικομανείσ 

και γυναίκεσ που εργάηονταν ςτθν πορνεία - «ανκρϊπουσ που δεν μποροφςαν να 

πολεμιςουν», όπωσ το ζκεςε ζνασ αξιωματικόσ τθσ υπθρεςίασ. Σε μια περίπτωςθ, 

χοριγθςαν LSD ςε ζναν ψυχικά αςκενι ςτο Κεντάκι για 174 θμζρεσ. Επίςθσ, 

διζκεταν LSD ςε υπαλλιλουσ τθσ CIA, ςτρατιωτικό προςωπικό, γιατροφσ, άλλουσ 

κυβερνθτικοφσ πράκτορεσ και μζλθ του ευρφτερου κοινοφ για να μελετιςουν τισ 

αντιδράςεισ τουσ. 

 Το LSD και άλλα φάρμακα χορθγικθκαν ςυχνά χωρίσ τθ γνϊςθ του 

υποκειμζνου ι τθν τεκμαιρόμενθ ςυγκατάκεςι του, με παραβίαςθ του κϊδικα τθσ 

Νυρεμβζργθσ, που οι Θ.Π.Α. ςυμφϊνθςαν να ακολουκιςουν μετά τον Β 'Παγκόςμιο 

Πόλεμο. Στόχοσ αυτοφ ιταν να βρεκοφν φάρμακα που κα ζφεραν βακιζσ 

εξομολογιςεισ ι κα κακάριηαν το μυαλό ενόσ υποκειμζνου και κα το 

προγραμμάτιηαν ωσ "πράκτορα  ρομπότ" . 

Στθν επιχείρθςθ Midnight Climax, θ CIA δθμιοφργθςε αρκετοφσ οίκουσ 

ανοχισ ςτουσ οργανιςμοφσ αςφαλείασ του  Σαν Φρανςίςκο τθσ Καλιφόρνιασ για να 

αποκτιςει μια επιλογι από άντρεσ που κα ιταν αρκετά ντροπιαςμζνοι για να 

μιλιςουν για τα γεγονότα. Οι άντρεσ είχαν διαμετρθκεί με LSD, οι οίκοι ιταν 

εξοπλιςμζνοι με μονόδρομουσ κακρζφτεσ και οι ςυνεδρίεσ κινθματογραφικθκαν 

για μεταγενζςτερθ παρακολοφκθςθ και μελζτθ .Σε άλλα πειράματα όπου οι 

άνκρωποι ζλαβαν LSD χωρίσ τθν γνϊςθ τουσ, διερευνικθκαν υπό λαμπρό φωσ με 

τουσ γιατροφσ ςτο παραςκινιο να κρατοφν ςθμειϊςεισ. Είπαν ςτα υποκείμενα ότι 

κα επεκτείνουν τα ταξίδια τουσ εάν αρνοφνταν να αποκαλφψουν τα μυςτικά τουσ. 

Οι άνκρωποι κάτω από αυτι τθν ανάκριςθ ,ιταν υπάλλθλοι τθσ CIA, ςτρατιωτικό 

προςωπικό των Θ.Π.Α, και πράκτορεσ φποπτοι να εργάηονται για τθν άλλθ πλευρά 

του Ψυχροφ Πολζμου. Μακροχρόνια εξαςκζνιςθ και αρκετοί κάνατοι προιλκαν 

από αυτό. Οι εξαρτθμζνοι από τθν θρωίνθ δωροδοκοφνταν ςτθ λιψθ LSD με 

υποςχζςεισ περιςςότερθσ θρωίνθσ. 

  

Kλείνοντασ, οι ερευνθτζσ του MKUltra αργότερα απζρριψαν το LSD ωσ 

υπερβολικά απρόβλεπτο ςτα αποτελζςματά του. Υποςτιριξαν τθν ιδζα ότι το LSD 



ιταν "το μυςτικό που θα ξεκλείδωνε το ςφμπαν", αλλά είχε ακόμα ζνα μζροσ ςτο 

οπλοςτάςιο των καταςκόπων. Εντοφτοισ, μζχρι το 1962 θ CIA και ο ςτρατόσ 

ανζπτυξαν μια ςειρά υπεραλλογονοφχων παραγόντων, όπωσ το BZ, το οποίο 

κεωρικθκε ότι κατζχει μεγαλφτερθ δφναμθ  ωσ όπλο ελζγχου του ανκρϊπινου 

μυαλοφ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν απόςυρςθ τθσ υποςτιριξθσ από πολλοφσ 

πανεπιςτθμιακοφσ και ιδιωτικοφσ ερευνθτζσ και θ ζρευνα LSD ζγινε λιγότερο από 

μια προτεραιότθτα ςυνολικά. 

-Χριςτόδουλοσ Μαργιωρισ 



ΣΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΗ ΑΜΒΛΩΗ  

 

Από ηελ πιεπξά ηεο ςπρηαηξηθήο νη ακβιώζεηο απνηεινύλ βαζηθή αηηία 

ζεκαληηθώλ ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ, θπξίσο ζηε γπλαίθα πνπ πθίζηαηαη 

άκεζα έληνλν ςπρνζσκαηηθό ηξαπκαηηζκό. Οη δηαηαξαρέο απηέο, 

εθδειώλνληαη ηόζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα, είλαη δε 

ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο: δειαδή είηε ζπλδένληαη άκεζα κε ην ηξαπκαηηθό 

απηό γεγνλόο ηεο άκβισζεο, (ζπλεηδεηέο) είηε εκθαλίδνληαη ςπρνπαζνινγηθέο 

αληηδξάζεηο κε ηηο νπνίεο καζθαξεύεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα 

(αζπλείδεηεο). 

 

Η άκβισζε ζπληζηά βίαηε παξέκβαζε ηόζν ζην ζσκαηηθό ΕΓΩ ηεο γπλαίθαο, 

όζν θαη ζηελ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε απηό  ςπρνινγία ηεο. Οη θπξηόηεξεο 

ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηε γπλαίθα ε νπνία 

ππέζηε άκβισζε είλαη νη εμήο: 

 

α) Έληνλα αηζζήκαηα κεηνλεμίαο απέλαληη ζε θάζε λέα γπλαίθα πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηεο ειηθία, θαη θπξίσο ζε εγθπκνλνύζεο, κε γεληθόηεξε 

επίδξαζε ζηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηεο κε απνηέιεζκα ηε γεληθεπκέλε απηό-

ππνηίκεζή ηεο ζε θάζε γεγνλόο θαη θαηάζηαζε ηεο δσήο. 

 

β) Φνβηθά αηζζήκαηα πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ηε βίαηε ηξαπκαηηθή 

παξέκβαζε ζην ζσκαηηθό ηεο ΕΓΩ.  

 

γ) Βαζηά ελνρηθά αηζζήκαηα ελζπλείδεηα, ή απνθξππηνγξαθεκέλα κέζα από 

ζπκβνιηθέο αλαγσγέο ζε εθηαιηηθά όλεηξα αιιά θαη γεγνλόηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο. 

 

δ) Αγρώδεηο αληηδξάζεηο ηδηαίηεξα έληνλεο. Η γπλαίθα δελ αλέρεηαη νύηε ηνλ 

εαπηό ηεο, κε ζπλέπεηα αϋπλίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πξνο 

νηαλδήπνηε θαηεύζπλζε. 

 

ε) Καηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο επεηδή θπξηαξρεί ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ε 

«στέρηση» δειαδή ε βαζηθή αηηία πξόθιεζεο θαηαζιηπηηθνύ ζπλδξόκνπ. 

Πξόθεηηαη βέβαηα γηα ηε ζηέξεζε ηνπ παηδηνύ πνπ θαίλεηαη πσο ζηελ 

ςπρνινγία ηεο γπλαίθαο, έρεη πξνζσπηθόηεηα από ηελ ώξα ηεο ζπιιήςεσο. 

 



ε) Υζηεξηθέο εθδειώζεηο πνπ κπνξνύλ λα ππνδπζνύλ θάζε εθδήισζε 

λνζνινγηθήο θαηαζηάζεσο. 

 

η) Υπεξπξνζηαηεπηηθόηεηα ζηα ππάξρνληα παηδηά σο πξνζσπηθή ςπρνινγηθή 

αλάγθε θαη όρη σο εθδήισζε εηιηθξηλνύο αγάπεο. Έηζη ζέιεη λα πείζεη εαπηήλ 

όηη κπνξεί λα αληηζηαζκίδεη έλα «κακό» κε κία ζπλαηζζεκαηηθή ππεξβνιή ηεο 

νπνίαο ηα απνηειέζκαηα είλαη πξνθαλώο αξλεηηθά ,θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγεί ε άκβισζε θαη απεηιεί κε θαηάξξεπζε ηνλ ςπρηθό θόζκν ηεο 

γπλαίθαο.Φξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο νη ςπρνινγηθνί αληηζηαζκηζηηθνί 

κεραληζκνί ηεο απώζεζεο ηεο ελνρήο, ηεο κεηάζεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηεο 

εθινγίθεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεσο. 

 

Οη κεραληζκνί όκσο απηνί δελ πξνζθέξνπλ θαζνξηζηηθή θαη εηο βάζνο ιύζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, γη' απηό θαη ε ζεηηθή ηνπο δξάζε ζηελ νηθνλνκία ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηεο γπλαίθαο, είλαη ρξνλνκεηξεκέλε. Τν πξόβιεκα πθίζηαηαη, 

αιιά εκπνδίδεηαη κε ηα ππάξρνληα ζηελ αλζξώπηλε θύζε ηερλάζκαηα ησλ 

κεραληζκώλ απηώλ.



ΣΟ ΜΕΣΑΕΚΣΡΩΣΙΚΟ ΤΝΔΡΟΜΟ 

 

 

Αλ θαζίζεη θαλείο ζε έλα ζάιακν αλακνλήο ρεηξνπξγείνπ έκηρωζης ζα δεη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ γπλαηθώλ, ζεκάδηα πνπ καξηπξνύλ ηνλ βαζύ εζσηεξηθό ηνπο 
πόλν. Οη αληηδξάζεηο απηέο κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηνλ ζπκό θαη ηελ ζιίςε. 
Έηζη, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, θάπνηεο γπλαίθεο ζα 
εθδειώζνπλ άξλεζε, (ακπληηθόο κεραληζκόο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα 
ηνπ ζπκνύ), ελώ θάπνηεο άιιεο ζα απνραηξεηνύλ ζπαξαθηηθά ην αγέλλεην 
παηδί ηνπο εθδειώλνληαο ηε ζιίςε ηνπο.  Οη κελ γπλαίθεο κε άξλεζε ιέλε 
ζηνλ εαπηό ηνπο «... ζα πεξάζεη, δελ ζα ην ζθέθηνκαη, δελ κπνξνύζα λα θάλσ 
αιιηώο...», νη δε γπλαίθεο κε ζιίςε ιέλε ζην αγέλλεην κσξό ηνπο «ε κακά δελ 
κπνξνύζε λα θάλεη αιιηώο, εύρνκαη λα κπνξνύζεο λα γελλεζείο...». 
 

Η ώξα ηεο έκηρωζης, ζαλ ζεκείν κεδέλ, ζα ηξαπκαηίζεη ηνλ εζσηεξηθό ηνπο 

θόζκν θαη ηα ζεκάδηα ηνπ ηξαύκαηνο ζα είλαη εκθαλή ζην ζώκα, ηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Σεκάδηα όκσο, πνπ δπζηπρώο 
πεξλνύλ απαξαηήξεηα ζηνπο πνιινύο- (ηδηαίηεξα ηα ςπρηθά)-, αθόκα θαη ζηηο 
ίδηεο πνπ ζα ςάμνπλ λα βξνπλ αηηίεο γηα απηά, όπσο θάλνπλ ζπλήζσο ηα 
άηνκα κε ελνρέο πνπ δελ ζέινπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 



Τα ςπρηθά ζεκάδηα ηεο έκηρωζης είλαη πην πνιύπινθα θαη αθνινπζνύλ 
δξνκνιόγηα πνπ ζπκίδνπλ πέλζνο. Ελώ ην αξρηθό ζπλαίζζεκα είλαη απηό ηεο 
αλαθνύθηζεο, δπζηπρώο αθνινπζείηαη από έλα "ζπλαηζζεκαηηθό κνύδηαζκα" 
πνπ είλαη βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό πέλζνπο, ην νπνίν ζηηο νθηώ εβδνκάδεο από 
ηελ έκηρωζη αθνινπζείηαη από ζπκπηώκαηα δηαηαξαρήο ύπλνπ, δηαηξνθήο 
θ.α. Πνιιέο από ηηο γπλαίθεο πεξλνύλ ζε έλα δπζθνιόηεξν ζηάδην, πνπ 
αλαθέξνπλ ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, όπσο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα δσή, 
αηνλία, βαζηά ζιίςε, εθξήμεηο ζπκνύ θαη θιάκαηνο ρσξίο εκθαλή εμσηεξηθό 
ιόγν. Μεξηθέο εθδειώλνπλ θαη απηνθηνληθό ηδεαζκό.   

Όπσο πνηθίιινπλ ηα ζπκπηώκαηα ηνπ "μεηεκηρωηικού ζσνδρόμοσ", 
αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή, ςπρνινγηθή, ειηθηαθή θαηάζηαζε ηεο γπλαίθαο, 
έηζη αθξηβώο πνηθίιιεη θαη ν ηξόπνο έθθξαζεο θαη ν ρξόλνο εκθάληζήο ηνπο 
ζε θάζε πεξίπησζε.  

 
 

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ  
Οη ακβιώζεηο ζηελ Ειιάδα παξακέλνπλ έλα ηδηόκνξθν ηακπνύ. Είλαη έλα 

ζέκα πνπ δελ απαζρνιεί ηε δεκόζηα αηδέληα, δελ αλεβνθαηεβάδεη 

θπβεξλήζεηο, δελ θέξλεη κπξνζηά ζηηο πόξηεο γπλαηθνινγηθώλ θιηληθώλ «pro-

life» νξγαλώζεηο πνπ κνηξάδνπλ πιαζηηθά έκβξπα ζην κέγεζνο ηεο παιάκεο.  

Τν βαζηθό ζπλαίζζεκα ηεο θαηεγνξίαο γπλαηθώλ γηα ηηο νπνίεο ε έθηξσζε 

απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ηδηαίηεξα θαηά ην πξώην ηξίκελν κεηά ηελ 

έθηξσζε είλαη ε αλαθνύθηζε. Άιιεο έξεπλεο ηνλίδνπλ πσο ην 98% ησλ 

γπλαηθώλ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ έθηξσζε αλαθέξνπλ πσο δελ ην 

κεηαληώλνπλ θαη αθόκε θαη αλ ζην κέιινλ βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ζα 

έθαλαλ ηελ ίδηα επηινγή. Ληγόηεξν από ην 20% ησλ γπλαηθώλ πνπ έρνπλ θάλεη 

έθηξσζε βηώλνπλ ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο ηα νπνία όκσο πεξλνύλ ζρεηηθά 

γξήγνξα θαη δελ δηαθέξνπλ από ηα ζπκπηώκαηα εθείλα πνπ εκθαλίδνπλ 

γπλαίθεο πνπ δηαλύνπλ ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο 

.Αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα δηαηαξαρώλ άγρνπο 

θαη θαηάζιηςεο δελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο απνδείμεηο όηη απηό νθείιεηαη ζηελ 

ίδηα ηελ εκπεηξία ηεο έθηξσζεο θαζώο κπνξεί λα ππάξρεη ζύλδεζε κε ηελ ίδηα 

ηελ εκπεηξία ηεο αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο. Από ηελ άιιε, ηα επξήκαηα 

δηαθέξνπλ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ επαλεηιεκκέλσο επηιέμεη ηελ έθηξσζε 

θαζώο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα έρνπκε 

αηζζήκαηα ελνρήο θαη ζεκαληηθό πιήγκα ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ 

αίζζεζε ειέγρνπ. Σπκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξία ηεο έθηξσζεο δηαθέξεη γηα 

θάζε γπλαίθα πνπ ηελ βηώλεη θαη εμαξηάηαη από κία πιεζώξα παξαγόλησλ. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΗ 
ΔΚΣΡΩΗ 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Οι εκτρϊςεισ αποτελοφν κοινωνικό φαινόμενο τθσ ςφγχρονθσ 
εποχισ. Η ελλθνικι κοινωνία ζχει υψθλά ποςοςτά εκτρϊςεων 
και υφίςταται ςοβαρζσ επιπτϊςεισ από τθν διαδεδομζνθ αυτι 
πρακτικι. Αρχικά, ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ του πλθκυςμοφ τθσ 
Ελλάδασ αλλά και ςτθν γιρανςι του, με ςυνζπειεσ τόςο ςτθ 
μείωςθ τθσ ςυμβολισ ςτον αςφαλιςτικό τομζα όςο και ςτον 
τομζα τθσ άμυνασ τθσ χϊρασ. 

 Η ελλθνικι κοινωνία με τθν ζξαρςθ των εκτρϊςεων ςτερείται 
νζουσ πολίτεσ. Ανεπίςθμεσ ςτατιςτικζσ υπολογίηουν ότι ο 
ετιςιοσ αρικμόσ των εκτρϊςεων είναι δφο φορζσ μεγαλφτεροσ 
από τον ετιςιο αρικμό των γεννιςεων. Επιπλζον, οι εκτρϊςεισ 
φαίνεται να αποτελοφν μια από τισ ςθμαντικότερεσ αιτίεσ τθσ 
παρατθροφμενθσ υπογονιμότθτασ ςτθν Ελλάδα. Υπολογίηεται, 
ότι ςτθν ελλθνικι κοινωνία, περίπου 150.000 ηευγάρια δεν 
μποροφν να τεκνοποιιςουν, γιατί ζχουν ςτο ιςτορικό τουσ 
τουλάχιςτον μια ζκτρωςθ. Παρατθρείται, θ καλλιζργεια 
κλίματοσ «κοινωνικισ πϊρωςθσ» και μιασ γενικισ αδιαφορίασ 
για τθ ςτάςθ τθσ κοινωνίασ, απζναντι ςτο αγακό τθσ ηωισ.  

Αυτό το γεγονόσ με τθ ςειρά του, μπορεί να οδθγιςει και ςε 
μια γενικευμζνθ παραβατικότθτα ωσ κανόνα ηωισ. Επιπλζον, 
παρατθρείται θ παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων για 
τθ ηωι, κυρίωσ του πιο αδφναμου ανκρϊπου, δθλαδι του 
εμβρφου. Η ζκτρωςθ, ωσ κοινωνικό φαινόμενο, φαίνεται να 
ςυμβάλλει ςτθν αλλοίωςθ των παραδοςιακϊν ελλθνικϊν 
αξιϊν και του κοινοτιςμοφ. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ςτροφι 
ςε μια εγωκεντρικι κεϊρθςθ τθσ ηωισ όπωσ για 
παράδειγμα:«εγώείμαι το κζντρο του κόσμου, κάνω ό,τι θζλω 
και αυτό δεν σας αφορά». 



Επιπλζον, ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν καλλιζργεια τθσ 
ςυλλογικισ μαλκακότθτασ αντί τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Ο 
πλθκυςμόσ ςτθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςτερείται ςθμαντικοφσ 
οικονομικοφσ πόρουσ, που αντί να διατίκενται για εκτρϊςεισ, 
κα μποροφςαν να προςφερκοφν για τθν ςτιριξθ 
προγραμμάτων ςτιριξθσ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ γενικά, 
και τθσ μθτρότθτασ ειδικά. Επιπλζον, επιβαρφνεται το ςφςτθμα 
υγείασ κακϊσ όπωσ φαίνεται 38  γυναίκεσ που ζχουν κάνει 
ζκτρωςθ ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να νοςθλευτοφν 
μετζπειτα για κάποια ψυχικι διαταραχι μζςα ςτο διάςτθμα 
των ζξι μθνϊν. Αυτό ςθμαίνει, ότι ςτθ ςυνζχεια, απαιτοφν 
πολφ περιςςότερεσ κεραπείεσ για ψυχιατρικι αςκζνεια μζςω 
τθσ εξωνοςοκομειακισ περίκαλψθσ. 

ΑΠΟΨΔΙ ΦΔΜΙΝΙΣΩΝ  
 

Μιπωσ θ φπαρξθ μιασ ςχετικά φιλελεφκερθσ νομοκεςίασ 
ςθμαίνει ότι οι γυναίκεσ ζχουμε λφςει τα ηθτιματα 
αναπαραγωγικισ υγείασ και ςεξουαλικϊν δικαιωμάτων; 
 
«Το αντίκετο», μασ λζει θ Αλεξία Τςοφνθ από τθ φεμινιςτικι 
ςυλλογικότθτα «Το Μωβ». «Είναι οπιςκοδρόμθςθ, ςε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, όταν μετά από τόςα χρόνια, πράγματα 
που κεωροφςαμε δεδομζνα αμφιςβθτοφνται. Στθν Ελλάδα οι 
περιςςότερεσ νζεσ κοπζλεσ καταφεφγουν ςε ιδιϊτθ γιατρό, δεν 
γνωρίηουν καν ότι ζχουν πρόςβαςθ ςτθν ζκτρωςθ ςτα δθμόςια 
νοςοκομεία. ϋΕχουμε όμωσ και καταγγελίεσ για δθμόςιεσ δομζσ 
που παραπζμπουν τισ γυναίκεσ ςτον ιδιωτικό τομζα, 
επικαλοφμενεσ ζλλειψθ υποδομϊν». 
 
«Φίλθ μου ςτθν Κριτθ απευκφνκθκε ςτο ΠΑΓΝΗ για διακοπι 
κφθςθσ και τθσ είπαν “δεν είναι επείγον”. Ηταν δφο μθνϊν 
ζγκυοσ. Δθλαδι πόςο πιο επείγον ζπρεπε να είναι; Τειηθά 

κατζφυγε ςτο χάπι τθσ ζκτρωςθσ»,μασ λζει θ Ειρινθ, μζλοσ  
τθσ Λζςχθσ Αναιρζςεισ τθσ Νεολαίασ Κομμουνιςτικι 
Απελευκζρωςθ. 



Μία από τισ πρωτεργάτριεσ τθσ κινθτοποίθςθσ, θ Σόνια 
Μθτραλιά, ανικει ςτθ γενιά των γυναικϊν που αγωνίςτθκαν 
για τθ νομιμοποίθςθ των αμβλϊςεων τθν πρϊτθ δεκαετία τθσ 
Μεταπολίτευςθσ.. 

«Το δικαίωμα ςτθν ζκτρωςθ πάει χζρι- χζρι με το δικαίωμα ςτθ 
μθτρότθτα. Στθν Ελλάδα των μνθμονίων, πολλζσ γυναίκεσ, 
κυρίωσ φτωχζσ, νζεσ, μετανάςτριεσ, πρόςφυγεσ, ακόμα και 
γυναίκεσ χωρίσ παιδιά, που κα ικελαν να μείνουν ζγκυεσ για 
πρϊτθ φορά, εξαναγκάηονται να ςταματιςουν τθν 
εγκυμοςφνθ τουσ για λόγουσ κακαρά οικονομικοφσ». 

Φωηεηλή Κνύβεια, Γεληθή Γξακκαηέαο Ιζόηεηαο Φύιωλ 

 

 

• «ηελ έθηξωζε θαη ηε κεηξόηεηα, νη γπλαίθεο απνθαζίδνπλ» 

Κάζε έρεη γπλαίθα έρεη δηθαίσκα ζηε κεηξόηεηα. Απηό καο θέξεη 

κπξνζηά ζηηο δηθέο καο επζύλεο. Να παίξλνπκε κέηξα ώζηε λα 
αληηκεησπίδνπκε πξνθαηαιήςεηο ή αθόκα θαη αξλήζεηο γηαηξώλ, 
όπσο ην Μάην ζην λνζνθνκείν ηεο άκνπ πνπ νη γηαηξνί 
αξλήζεθαλ λα ρνξεγήζνπλ αλαηζζεζία ζε γπλαίθα πνπ 
επηζπκνύζε δηαθνπή θύεζεο. 

Πξνζηαηεύνπκε θάζε γπλαίθα πνπ ελνρνπνηείηαη ή εκπνδίδεηαη λα 
έρεη ειεύζεξε επηινγή ζηελ έθηξσζε. 

ην Εζληθό ρέδην δξάζεο γηα ηελ Ιζόηεηα 2016-2020 

πεξηιακβάλνπκε ζηα ζέκαηα πγείαο ηα αλαπαξαγσγηθά θαη 
ζεμνπαιηθά δηθαηώκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία Παηδείαο 
θαη Τγείαο. 



Πξέπεη λα κπεη ε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία ζηε 
καζεζηαθή ύιε ησλ ζρνιείσλ. Να δνζεί ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηελ 
αληηζύιιεςε, εηδηθά ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο. 

Δπζηπρώο σο κνξθή αληηζύιιεςεο θπξηαξρεί ε έθηξσζε, αθξηβώο 
επεηδή δελ ππάξρεη ελεκέξσζε. ΄Ερνπκε ζπλεξγαζία κε ην 
Τπνπξγείν Τγείαο ώζηε λα ππάξρεη ηζόηηκε πξόζβαζε ζηα 
δεκόζηα λνζνθνκεία, ζηήξημε ησλ θησρώλ, αλαζθάιηζησλ 
γπλαηθώλ, γηα ηηο Ρνκά,ηηοηνμηθνεμαξηεκέλεο, ηηο κεηαλάζηξηεο. 

• Πώο ζρνιηάδεηε δεκνζηεύκαηα ελνρνπνηεηηθά γηα ηηο γπλαίθεο ή αθόκα 
θαη παξαπιαλεηηθά, ηνπ ηύπνπ "πξωηαζιήηξηεο ζηελ έθηξωζε νη 
Διιελίδεο"; 
 

Από παιηά καο αθνινπζεί ε ελνρή. Γηαηί δελ έρνπκε παηδηά; Φηαίεη 
ε γπλαίθα. ΄Οκσο πνηέ δελ έθηαηγε ε γπλαίθα. 

Μπνξεί κηα γπλαίθα λα ζέιεη λα θάλεη παηδί ή λα κε ζέιεη.΄Οηαλ 
ζέιεη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη. ΄Οηαλ όκσο κηα γπλαίθα είλαη άλεξγε ή 
κέρξη ηα 30 δελ έρεη δνπιεηά, πώο λα ζθεθηεί λα θάλεη κηα ζρέζε ή 
έλα παηδί εθηόο γάκνπ; 

΄Η αληίζηνηρα έλαο λένο λα θάλεη νηθνγέλεηα; Δελ πξέπεη λα 
ζπλερίδεηαη λα ελνρνπνηείηαη ε γπλαίθα. 

Οη ίδηνη νη εξγαδόκελνη θαη νη εξγαδόκελεο ζηελ ελεκέξσζε πξέπεη 
λα εθπαηδεπηνύλ ζε ζέκαηα ηζόηεηαο θαη έκθπισλ δηαθξίζεσλ, 
ώζηε λα κελ αλαπαξάγνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεόηππα, άζεια 
ή εζειεκέλα. 

 

 

 

 

 

 

 



Δηξήλε-Διέλε Αγαζνπνύινπ, Πξόεδξνο Κέληξνπ ΄Δξεπλαο 
Θεκάηωλ Ιζόηεηαο. 

 

Η Επξσπατθή θακπάληα γηα ην δηθαίσκα όισλ ησλ γπλαηθώλ -ζε 

θάζε γσληά ηνπ θόζκνπ- ζηελ άκβισζε, πνπ μεθίλεζε ζηηο 28 

επηέκβξε, είλαη κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, πνπ καο 

ππελζπκίδεη βαζηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηελ απηνδηάζεζε, 

ζε κηα Επξώπε πνπ ζπληεξεηηθνπνηείηαη κέξα κε ηε κέξα θαη 

επαλαδηαπξαγκαηεύεηαη θεθηεκέλεο αμίεο θαη ειεπζεξίεο ηόζν ζε 

αηνκηθό όζν θαη ζε θνηλσληθό επίπεδν. 

ηελ Ειιάδα ηεο θξίζεο, παξόηη ην δηθαίσκα ζηελ άκβισζε έρεη 
θαηαθηεζεί εδώ θαη πνιιά ρξόληα, είλαη πην επίθαηξε από πνηέ ε 
δηεθδίθεζε ηεο αζθαινύο θαη δσξεάλ ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο 
θύεζεο, γηα όιεο ηηο γπλαίθεο. 

ε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, παξάιιεια, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 
παξνρή ελεκέξσζεο αθελόο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβνπλ νη 
παξάλνκεο κέζνδνη έθηξσζεο γηα ηελ πγεία ησλ γπλαηθώλ, θαη 
αθεηέξνπ γηα ηελ εμάιεηςε έκθπισλ ζηεξενηύπσλ, πνπ πνιιέο 
θνξέο εκπνδίδνπλ ηηο γπλαίθεο λα ιάβνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ νη 
ίδηεο επηζπκνύλ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην έιιεηκκα ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα 
ζεμνπαιηθόηεηαο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο, είλαη ζεκαληηθό λα 



ιεθζνύλ ζρεηηθέο νξγαλσκέλεο πξσηνβνπιίεο, κε έκθαζε ζε 
έθεβεο θαη λεαξέο γπλαίθεο, εληόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ. 

Απηό πνπ πξέπεη πξσηαξρηθά λα καο ελδηαθέξεη, σο Πνιηηεία, 
είλαη λα πξνζθέξνπκε ζηηο γπλαίθεο ηε δπλαηόηεηα λα επηιέγνπλ 
ειεύζεξα θαη κε ζεβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο θαη ζην ζώκα 
ηνπο, εάλ ζέινπλ λα θάλνπλ παηδηά, πόηε, πόζα θαη κε ηνλ πην 
αζθαιή ηξόπν. 

 

Μήπωο ε ύπαξμε κηαο ζρεηηθά θηιειεύζεξεο λνκνζεζίαο ζεκαίλεη όηη νη 
γπλαίθεο έρνπκε ιύζεη ηα δεηήκαηα αλαπαξαγωγηθήο πγείαο θαη 
ζεμνπαιηθώλ δηθαηωκάηωλ; 
 

«Το αληίζεηο», καο ιέεη ε Αιεμία Σζνύλε από ηε θεκηληζηηθή 
ζπιινγηθόηεηα «Σν Μσβ». «Είλαη οπηζζοδρόκεζε, ζε 
παλεσρφπαχθό επίπεδο, όηαλ κεηά από ηόζα τρόληα, πράγκαηα 

ποσ ζεφρούζακε δεδοκέλα ακθηζβεηούληαη. Σηελ Ειιάδα οη 
περηζζόηερες λέες θοπέιες θαηαθεύγοσλ ζε ηδηώηε γηαηρό, δελ 
γλφρίδοσλ θαλ όηη έτοσλ πρόζβαζε ζηελ έθηρφζε ζηα δεκόζηα 
λοζοθοκεία. ΄Ετοσκε όκφς θαη θαηαγγειίες γηα δεκόζηες δοκές ποσ 
παραπέκποσλ ηης γσλαίθες ζηολ ηδηφηηθό ηοκέα, επηθαιούκελες 
έιιεηυε σποδοκώλ». 
 
«Φίιε κοσ ζηελ Κρήηε απεσζύλζεθε ζηο ΠΑΓΝΗ γηα δηαθοπή 
θύεζες θαη ηες είπαλ “δελ είλαη επείγολ”. ΄Ηηαλ δύο κελώλ έγθσος. 
Δειαδή πόζο πηο επείγολ έπρεπε λα είλαη; Τειηθά θαηέθσγε ζηο 
τάπη ηες έθηρφζες», καο ιέεη ε Εηξήλε, κέινο  ηεο Λέζρεο 
Αλαηξέζεηο ηεο Νενιαίαο Κνκκνπληζηηθή Απειεπζέξσζε. 

Μία από ηηο πξσηεξγάηξηεο ηεο θηλεηνπνίεζεο, ε όληα Μεηξαιηά, 
αλήθεη ζηε γεληά ησλ γπλαηθώλ πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε ησλ ακβιώζεσλ ηελ πξώηε δεθαεηία ηεο 
Μεηαπνιίηεπζεο.. 

«Σν δηθαίσκα ζηελ έθηξσζε πάεη ρέξη -ρέξη κε ην δηθαίσκα ζηε 
κεηξόηεηα. ηελ Ειιάδα ησλ κλεκνλίσλ, πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο 
θησρέο, λέεο, κεηαλάζηξηεο, πξόζθπγεο, αθόκα θαη γπλαίθεο ρσξίο 
παηδηά, πνπ ζα ήζειαλ λα κείλνπλ έγθπεο γηα πξώηε θνξά, 
εμαλαγθάδνληαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ εγθπκνζύλε ηνπο γηα ιόγνπο 
θαζαξά νηθνλνκηθνύο». 

 



 

Σύκθφλα κε δεκοζηεύκαηα ηοσ ηύποσ «Πρφηηά ζηης εθηρώζεης οη Ειιελίδες» , 

αλεβάδοσλ ηολ αρηζκό ζε 350.000 εθηρώζεης ηολ τρόλο ζηελ Ειιάδα». 

Υ.Γ: Οι παπαπάνω απόψειρ είναι ενδεικηικέρ και εκθπάζοςν 

πποζωπικέρ απόψειρ ηων ομιληηών. 

 
 

 
Νομική και κοινωνική παπάμεηπορ 

  

Ελλάδα 

 
ηελ Ειιάδα ε έθηξσζε επηηξέπεηαη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Ο Ποινικόρ Κώδικαρ ζην άξζξν 304 επηηξέπεη ηελ έθηξσζε 

(ηερλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο) κφλν κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ θαη 

κφλν απφ γηαηξφ καηεπηήξα - γπλαηθνιφγν κε ηε ζπκκεηνρή 
αλαηζζεζηνιφγνπ ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  

 Εληφο ησλ πξψησλ 12 εβδνκάδσλ ηεο θχεζεο ζε θάζε πεξίπησζε. 
 Εληφο ησλ πξψησλ 24 εβδνκάδσλ, αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζνβαξήο 

αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ 

λενγλνχ. 

 Εληφο ησλ πξψησλ 19 εβδνκάδσλ, αλ ε εγθπκνζχλε είλαη 
απνηέιεζκα βιαζμού, αποπλάνηζηρ αλήιηθεο, αιμομιξίαρ ή 

θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί. 

 

 Χσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, αλ ππάξρεη αλαπφηξεπηνο κίνδςνοργηα 

ηε δσή ηεο εγθχνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο θαη δηαξθνχο βιάβεο ηεο 
ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο, βεβαησκέλνο απφ αληίζηνηρν ηαηξφ 

(ζηελ πεξίπησζε απηή ν φξνο "έθηξσζε" ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαθνπή 

πνπ επηζπκβαίλεη πξηλ ηελ 24ε εβδνκάδα). Επίζεο ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία εκπίπηεη θαη ε πεξίπησζε έθηξσζεο εκβξχνπ κε 
απνδεδεηγκέλα ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο. 

  

Κύππορ 

 
ηελ Κύππο ην ζέκα ησλ εθηξψζεσλ έρεη πάξεη δηαζηάζεηο 

θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο. Οη εθηξψζεηο επηηξέπνληαη απφ ηνλ λφκν 

θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο θαη θαηαβνιήο πηζηνπνηεηηθψλ δχν ηαηξψλ θαη 



ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

 νβαξφο θίλδπλνο γηα δηαηάξαμε ηεο θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο πγείαο 

ηεο κεηέξαο. 
 

 Ιαηξηθή δηάγλσζε φηη ην παηδί πνπ ζα γελλεζεί ζα πάζρεη απφ 

ζνβαξή αλαπεξία ή απφ αλίαηε αζζέλεηα. 

 
 Σν θπνθνξνχκελν παηδί λα είλαη πξντφλ βηαζκνχ ή αηκνκημίαο. 

  

Η Εκκληζία ηηρ Κύππος εγθξίλεη ηελ έθηξσζε εάλ ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο κεηέξαο. Επίζεο θαηά ηελ πεξίνδν ακέζσο 
κεηά ηελ Τοςπκική ειζβολή ηνπ 1974 ζπγθαηαηέζεθε λα 

ππνβιεζνχλ ζε έθηξσζε νη Ειιελίδεο Κχπξηεο πνπ είραλ πέζεη 

ζχκαηα βηαζκψλ. 

  

Ιηαλία 
 

ηελ Ιηαλία, κε βάζε ην λφκν 194 ηεο 22/05/1978, γίλεηαη δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηε δηαθνπή ηεο θχεζεο εληφο ησλ πξψησλ 90 εκεξψλ θαη 

ηεο δηαθνπήο κεηά ην πέξαο ηεο 91εο εκέξαο. 

  

 Καηά ην πξψην ηξίκελν ηεο θχεζεο, ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ νξίδεη φηη 

ζε πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη δηάγλσζε θάπνηαο δπζπιαζίαο ηνπ 

εκβξχνπ ή ε ζπλέρηζε ηεο εγθπκνζχλεο, ν ηνθεηφο θαη ε κεηξφηεηα 
απνηεινχλ απεηιή γηα ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία ηεο κεηέξαο θαη 

ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ηεο αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο επήιζε ε 

ζχιιεςε, ε γπλαίθα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε κηα δεκφζηα θιηληθή ή 

ζην γηαηξφ ηεο επηινγήο ηεο θαη λα παξαζέζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο επηζπκεί λα δηαθφςεη ηελ θχεζε. Σν άξζξν 5 πξνβιέπεη ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζηε γπλαίθα ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ηελ νδήγεζαλ ζην λα ιάβεη απηή ηελ απφθαζε. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν γηαηξφο θξίλεη φηη νη ιφγνη επηβάιινπλ ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο 
θχεζεο, ρνξεγεί έλα πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν ε γπλαίθα κπνξεί λα 

δηαθφςεη ηελ θχεζε. Εθφζνλ δε ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα άκεζε 

δηαθνπή ηεο θχεζεο, ν γηαηξφο δίλεη έλα αληίγξαθν ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη πξνζθαιεί ηε γπλαίθα λα επαλαμηνινγήζεη ηελ 
απφθαζή ηεο θαη λα επηζηξέςεη κεηά απφ 7 εκέξεο. Με ην πέξαο 

απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε γπλαίθα έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηαθφςεη ηελ θχεζε. 

 
 Μεηά ην πξψην ηξίκελν, ην άξζξν 6 νξίδεη φηη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο 

είλαη λφκηκε θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί: α) φηαλ ε εγθπκνζχλε ή ν 

ηνθεηφο ζέηνπλ ζε βαξχηαην θίλδπλν ηε δσή ηεο γπλαίθαο β) φηαλ 



ππάξρνπλ αλσκαιίεο ή δπζκνξθίεο ηνπ εκβξχνπ πνπ ζέηνπλ ζε 

βαξχηαην θίλδπλν ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία ηεο γπλαίθαο. 

  

Ο λφκνο είλαη πην ειαζηηθφο θαηά ην πξψην ηξίκελν ηεο θχεζεο θαη 
ζπκπεξηιακβάλεη, καδί κε ηα θιηληθά θξηηήξηα, νξηζκέλα θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα ελψ ν ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξναζπίζεη θαηά 

θχξην ιφγν ηε κεηέξα. Μεηά ην πξψην ηξίκελν, ν λφκνο δίλεη 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνάζπηζε ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ θαη ε 
αμηνιφγεζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε απζηεξά θιηληθά θξηηήξηα. 

Εηδηθέο δηαηάμεηο ππάξρνπλ γηα ηα αλήιηθα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο 

κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

  

Η Καθολική Εκκληζία είλαη αληίζεηε ζηηο εθηξψζεηο αθφκε θαη αλ 

ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο. 

  

Ηνωμένερ Πολιηείερ Αμεπικήρ 

 
ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ην ζέκα ηεο έθηξσζεο απνηειεί 

ζεκαληηθφηαην δήηεκα αληηπαξάζεζεο ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ 

θνηλσλία. Μέρξη ζήκεξα ηζρχεη ην δεδηθαζκέλν ηεο ππφζεζεο Roe 

ελαληίνλ Wade ηνπ 1973, ζηελ νπνία ην Αλψηαην Οκνζπνλδηαθφ 
Δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη θακηά Πνιηηεία δελ έρεη δηθαίσκα λα 

απαγνξεχζεη ηελ άκβισζε[5]. Όηαλ ν Μπάπακ Ομπάμα αλέιαβε 

Πξφεδξνο θαηήξγεζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

απαγνξεπφηαλ ξεηά λα εληζρχνληαη κε δηάθνξα ρξεκαηηθά πνζά νη 
νξγαλψζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ακβιψζεσλ ζην εμσηεξηθφ.Σν 

κέηξν απηφ επαλέθεξε ν Ρεπνπκπιηθαλφο δηάδνρνο ηνπ Νηόναλνη 

Τπαμπ. 
 

 Εμπειρικά δεδομζνα για τισ εκτρώςεισ ςε ελληνικό επίπεδο. 

Η Ελλάδα είναι μια χϊρα με υψθλά ποςοςτά εκτρϊςεων ςτισ γυναίκεσ 

αναπαραγωγικισ θλικίασ, και ιδιαίτερα ςτισ νζεσ γυναίκεσ. Τα ςτοιχεία 

που διακζτει θ Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία (ΕΣΥΕ) (2002), αφοροφν 

μόνο τισ εκτρϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτα δθμόςια νοςοκομεία, 

οι οποίεσ ανζρχονται ςτο χαμθλό μζγεκοσ των 2.000 περιςτατικϊν 

ετθςίωσ, τα οποία δεν αποτελοφν αντιπροςωπευτικό δείγμα των 

πραγματικϊν εκτρϊςεων. Αυτό ςυμβαίνει, διότι δεν λαμβάνονται 

υπόψθ οι εκτρϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ, 

κακϊσ και το κζμα του απορριτου που οι γυναίκεσ επιηθτοφν να 

τθρθκεί ακόμα και ςε δθμόςιεσ κλινικζσ. Η Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ 



των Φφλων (2013), υπολογίηει ότι ο πραγματικόσ αρικμόσ των 

εκτρϊςεων ςτθ Ελλάδα, ανζρχεται ςτα 150.000 περιςτατικά κάκε 

χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνφεται ότι ο αρικμόσ των 

εκτρϊςεων κυμαίνεται ςτα ίδια επίπεδα με αυτό των γεννιςεων. 

Αντικζτωσ, ανεπίςθμεσ ςτατιςτικζσ δείχνουν ότι ο ετιςιοσ αρικμόσ των 

εκτρϊςεων είναι δφο φορζσ μεγαλφτεροσ από τον ετιςιο αρικμό των 

γεννιςεων .Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που αναφζρονται παραπάνω, 

φαίνεται να αντιςτοιχοφν 100 – 120 εκτρϊςεισ ανά 1.000 ελλθνίδεσ το 

χρόνο, επομζνωσ θ Ελλάδα, παρουςιάηει ζνα από τα υψθλότερα 

ποςοςτά ςτθν Ευρϊπθ ςυγκρινόμενα με 20 – 30 εκτρϊςεισ ανά 1.000 

ςτθν Αυςτρία, 25 ανά 1.000 γυναίκεσ ςτθν Ολλανδία και 10 ανά 1.000 

γυναίκεσ ςτθν Πορτογαλία, χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν περίπου τον ίδιο 

πλθκυςμό με τθν Ελλάδα. 

Εμπειρικά δεδομζνα για τισ εκτρώςεισ ςτουσ νζουσ. 

Τα ποςοςτά των εκτρϊςεων διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα. Ωςτόςο 

υπάρχουν διαφοροποιιςεισ και ςτα ποςοςτά των εκτρϊςεων μεταξφ 

των θλικιακϊν ομάδων αναπαραγωγικισ θλικίασ, όπωσ για παράδειγμα 

ςτισ υποομάδεσ 15 – 25, 26 – 35, 36 – 45 ετϊν. 

Εμπειρικά δεδομζνα για τισ εκτρώςεισ των νζων ςτην Ελλάδα. 

 Σε ζρευνα, που πραγματοποιικθκε ςτθν Ελλάδα ςε δείγμα 1.320 

γυναικϊν θλικίασ 16 – 22 ετϊν βρζκθκε ότι 435 γυναίκεσ, είτε είχαν ιδθ 

τεκνοποιιςει είτε όχι, είχαν προχωριςει ςε τουλάχιςτον μια ζκτρωςθ 

ςτο παρελκόν. Από αυτζσ τισ 435 γυναίκεσ, οι 72 διλωςαν ότι ζχουν 

πραγματοποιιςει δυο εκτρϊςεισ, ενϊ οι 25 είχαν προχωριςει ςε 

παραπάνω από δυο. Οι 216 γυναίκεσ απάντθςαν ότι είχαν μόνο μια 

εγκυμοςφνθ, θ οποία κατζλθξε ςε διακοπι τθσ κφθςθσ. Οι υπόλοιπεσ 

122 ανζφεραν ότι είχαν κάνει μια ζκτρωςθ πριν ι μετά τθ γζννθςθ ι τθν 

αποβολι. 

 

 

 

 



 «Αν το κοιλιακό τοίχωμα τθσ εγκφου ιταν διάφανο, 

τι νόμουσ κα είχαμε για τθν ζκτρωςθ...;»  

Σι λζει θ Αγία Γραφι για τθν ζκτρωςθ; 

   Η Αγία Γξαθή δελ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ην ζέκα ηεο έθηξσζεο. Ωζηόζν, 

ππάξρνπλ πνιιέο δηδαζθαιίεο ζηελ Αγία  Γξαθή πνπ θάλνπλ μεθάζαξε ηελ 

άπνςε ηνπ Θενύ γηα ηελ έθηξσζε. ηνλ Ιεξεκία  καο ιέεη όηη:» ν Θεόο καο 

γλσξίδεη πξηλ καο πιάζεη ζηελ θνηιηά ηεο κάλαο καο». ηνλ Ψαικό 139:13-16 

κηιάεη γηα ηνλ ελεξγό ξόιν ηνπ Θενύ ζηε δεκηνπξγία θαη ηνλ ζρεκαηηζκό καο 

ζηελ θνηιηά. ηελ Έμνδν 21, ζη.22-25, επηβάιιεηαη ε ίδηα ηηκσξία ζε θάπνηνλ πνπ 

ζα πξνθαιέζεη ην ζάλαην ελόο εκβξύνπ κε ηελ ηηκσξία θάπνηνπ πνπ δηαπξάηηεη 

θόλν. Απηό δειώλεη μεθάζαξα όηη ν Θεόο ζεσξεί έλα έκβξπν όηη είλαη κηα 

αλζξώπηλε ύπαξμε όπσο έλαο ελήιηθαο. Γηα ηνπο Χξηζηηαλνύο, ε έθηξσζε δελ 

είλαη ζέκα δηθαηώκαηνο ηεο γπλαίθαο λα δηαιέμεη. Είλαη ζέκα δσήο ή ζαλάηνπ κηαο 

αλζξώπηλεο ύπαξμεο πνπ θηηάρηεθε θαηά ηελ εηθόλα ηνπ Θενύ. 

 

  Σν πξώην επηρείξεκα πνπ εγείξεηαη πάληα ελάληηα ζηε ζέζε ησλ Χξηζηηαλώλ 

γηα ηελ έθηξσζε είλαη: «Ση γίλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο βηαζκώλ θαη/ή αηκνκημίαο»; 

Όζν ηξνκεξό θη αλ είλαη λα κείλεηο έγθπνο από βηαζκό  ή αηκνκημία, είλαη απηό 

δηθαηνινγία γηα ην θόλν ελόο εκβξύνπ; Δπν ιάζε δελ θάλνπλ έλα ζσζηό. Σν 

παηδί πνπ είλαη απνηέιεζκα βηαζκνύ ή αηκνκημίαο κπνξεί λα δνζεί γηα πηνζεζία 

ζε κηα θαιή νηθνγέλεηα πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη δηθά ηεο παηδηά – ή ην παηδί 

κπνξεί λα αλαηξαθεί από ηε κεηέξα. Αιιά, ην παηδί  δελ κπνξεί λα ηηκσξεζεί 

γηα ηηο θαθέο πξάμεηο ηνπ παηέξα ηνπ. 

 

  Σν δεύηεξν επηρείξεκα πνπ εγείξεηαη ζπλήζσο ελάληηα ζηε Χξηζηηαληθή ζέζε 

γηα ηηο εθηξώζεηο είλαη:  «Ση γίλεηαη όηαλ ε δσή ηεο κεηέξαο είλαη ζε θίλδπλν;» 

Εηιηθξηλά, απηή είλαη ε πην δύζθνιε εξώηεζε ζην ζέκα ησλ εθηξώζεσλ. Πξώηνλ, 

αο ζπκεζνύκε όηη απηή ε θαηάζηαζε είλαη ε αηηία ιηγόηεξσλ από ην έλα δέθαην  

ησλ εθηξώζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνλ θόζκν ζήκεξα. Οη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο 

θάλνπλ έθηξσζε γηαηί δελ ζέινπλ λα «αλαζξέςνπλ ην κσξό ηνπο» παξά γηα λα 

ζώζνπλ ηε δσή ηνπο.  

Δεύηεξνλ, αο ζπκόκαζηε όηη ν Θεόο είλαη Θεόο ζαπκάησλ. Μπνξεί λα 

πξνζηαηέςεη ηε δσή κηαο κεηέξαο θαη ελόο παηδηνύ παξά ηηο αληίζεηεο ηαηξηθέο 



πξνβιέςεηο. Σειηθά, απηή ε απόθαζε πξέπεη λα αθήλεηαη ζην ζύδπγν, ζηε 

ζύδπγν θαη ζην Θεό. Κάζε δεπγάξη πνπ αληηκεησπίδεη απηή ηελ αθξαία δύζθνιε 

θαηάζηαζε πξέπεη λα πξνζεύρεηαη ζηνλ Κύξην λα ηνπο δώζεη ζνθία, γηα ην ηη 

ζέιεη  Εθείλνο λα θάλνπλ.  

 

  Σν 94% ησλ εθηξώζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνλ θόζκν ζήκεξα είλαη γηα ιόγνπο 

δηαθνξεηηθνύο από ηνλ θίλδπλν ηεο δσήο ηεο κεηέξαο. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

πεξηζηαηηθώλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο: «Μηα γπλαίθα ή ν ζύληξνθόο ηεο 

απνθάζηζαλ πσο δελ ζέινπλ ην παηδί πνπ έρνπλ ζπιιάβεη». Απηό είλαη άθξσο 

θαθό. Αθόκα θαη ζηηο πην δύζθνιεο,ην  6%  ησλ πεξηπηώζεσλ, ε έθηξσζε δελ 

ζα έπξεπε λα είλαη ε πξώηε επηινγή. Η δσή ελόο αλζξώπηλνπ εκβξύνπ ζηελ 

θνηιηά αμίδεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα επηηξαπεί κηα θαλνληθή δηαδηθαζία 

γέλλεζεο. 

 

  Γη απηνύο πνπ έθαλαλ έθηξσζε – ε ακαξηία ηεο έθηξσζεο δελ είλαη ιηγόηεξν 

ζπγρσξήζηκε από θάζε άιιε ακαξηία. Δηα ηεο πίζηεο ζηνλ Χξηζηό, θάζε ακαξηία 

κπνξεί λα ζπγρσξεζεί (Καηά Ισάλλε 3:16, Ρσκαίνπο 8:1, Κνινζζαείο 1:14). Μηα 

γπλαίθα πνπ έθαλε έθηξσζε, ή έλαο άληξαο πνπ ελζάξξπλε κηα έθηξσζε, ή 

αθόκε έλαο γηαηξόο πνπ εθηέιεζε κηα έθηξσζε – όινη κπνξνύλ λα ζπγρσξεζνύλ 

δηα ηεο πίζηεο ζηνλ Ιεζνύ Χξηζηό.Η αλζξώπηλε ινγηθή ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ γηα 

ηελ ηεθλνγνλία. 

Άγιοσ Παΐςιοσ 

  «Πνιιέο θνξέο αλδξόγπλα κνύ εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην ζέκα ηεο 

ηεθλνπνηίαο θαη δεηνύλ ηελ γλώκε κνπ. Άιινη  ζθέθηνληαη λα θάλνπλ έλα-δπν 

παηδηά θαη άιινη  ζέινπλ λα απνθηήζνπλ πνιιά παηδηά. Απηό όκσο πνπ ηνπο 

ζπκθέξεη είλαη λα αθήλνπλ ην ζέκα ηεο ηεθλνπνηίαο ζηνλ Θεό. Να εκπηζηεύνληαη 

ηελ δσή ηνπο ζηελ ζεία Πξόλνηα θαη λα κε βάδνπλ δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα.       

Πξέπεη λα πηζηεύνπλ όηη ό Θεόο, πνπ θξνληίδεη γηα ηα πεηεηλά ηνπ νπξαλνύ, πνιύ 

πεξηζζόηεξν ζα θξνληίζεη  γηα ηα δηθά ηνπο παηδηά...» 

 

  «Μεξηθνί πξνζπαζνύλ πξώηα λα ηαθηνπνηήζνπλ όια ηα άιια θαη ύζηεξα λα 

ζθεθζνύλ γηα παηδηά. Δελ ιακβάλνπλ ππ' όςηλ ηνπο θαζόινπ ηνλ Θεό. Άιινη πάιη 

ιέλε: «ζήκεξα είλαη δύζθνιε ε δσή· έλα παηδί θζάλεη, γηαηί θαη απηό κε δπζθνιία 

ην κεγαιώλεηο», θαη δελ θάλνπλ άιια παηδηά. Δελ θαηαιαβαίλνπλ πόζν 



ακαξηάλνπλ κ' απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε, γηαηί δελ αθήλνληαη κε εκπηζηνζύλε ζηνλ 

Θεό. Ο Θεόο έρεη ζπιάγρλα. Μόιηο δεη όηη δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ, δελ 

ηνπ είλαη δύζθνιν λα κελ ηνπο δώζεη άιια παηδηά». 

 

  «Ξεθηλνύλ πνιινί λα παληξεπηνύλ, ρσξίο λα ζθεθζνύλ όηη πξέπεη λα έρνπλ θαη 

σο ζθνπό λα θάλνπλ παηδηά θαη λα ηα αλαζξέςνπλ ρξηζηηαληθά. Δελ ζέινπλ 

πνιιά παηδηά, γηα λα κελ έρνπλ ζθνηνύξεο, θαη έρνπλ ζηα δηακεξίζκαηα ζθπιηά, 

γαηηά....». 

 

  «Γηα πνιινύο πνπ δνπλ θνζκηθά ε νηθνγέλεηα ζήκεξα δελ έρεη λόεκα. Γη’ απηό ή 

δελ παληξεύνληαη ή παληξεύνληαη θαη δελ θάλνπλ παηδηά ή ζθνηώλνπλ ηα παηδηά 

κε ηηο εθηξώζεηο, θαη έηζη κόλνη ηνπο εμαθαλίδνπλ ην ζόη ηνπο. Δειαδή κόλνη ηνπο 

θαηαζηξέθνληαη· δελ ηνπο θαηαζηξέθεη ν Θεόο. Ελώ νη πηζηνί, πνπ ηεξνύλ ηηο 

εληνιέο ηνπ Θενύ, δέρνληαη ηελ ζεία Χάξε, γηαηί ν Θεόο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά 

θάπνηνλ ηξόπν λα ηνπο βνεζάεη ζηα δύζθνια ρξόληα πνπ δνύκε…». 

 

Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. 

Ομιλία του Γζροντα Παΐςίου.. 

 

- Γέξνληα, θάπνηα θπξία ζαξάληα ρξόλσλ, πνπ έρεη κεγάια παηδηά, είλαη έγθπνο 

ηξηώλ κελώλ. Ο άλδξαο ηεο ηελ απεηιεί πσο, αλ δελ θάλεη έθηξσζε, ζα ηελ 

ρσξίζεη. 

- Αλ θάκεη έθηξσζε, ζα ηελ πιεξώζνπλ ηα άιια παηδηά ηνπο κε αξξώζηηεο θαη 

αηπρήκαηα. ήκεξα νη γνλείο ζθνηώλνπλ ηα παηδηά κε ηηο εθηξώζεηο θαη δελ έρνπλ 

ηελ επινγία ηνπ Θενύ. Παιηά, αλ γελληόηαλ έλα παηδάθη άξξσζην, ην βάπηηδαλ, 

πέζαηλε αγγεινύδη, θαη ήηαλ πην αζθαιηζκέλν. Είραλ νη γνλείο θαη άιια γεξά 

παηδηά, είραλ θαη ηελ επινγία ηνπ Θενύ. Σώξα γεξά παηδηά ηα ζθνηώλνπλ κε ηηο 

εθηξώζεηο θαη δηαηεξνύλ ζηελ δσή άιια πνπ είλαη αξξσζηεκέλα. Σξέρνπλ νη 

γνλείο ζηελ Αγγιία, ζηελ Ακεξηθή λα ηα ζεξαπεύζνπλ. Καη ζπλερίδεηαη κεηά λα 

γελληνύληαη πην άξξσζηα, γηαηί θαη απηά, αλ δήζνπλ θαη θάλνπλ νηθνγέλεηα, 

κπνξεί λα γελλήζνπλ πάιη άξξσζηα παηδηά, νπόηε ηη βγαίλεη; Ελώ, αλ γελλνύζαλ 

κεξηθά παηδηά, δελ ζα έηξεραλ ηόζν πνιύ γηα ην έλα, -ην άξξσζην- ζα πέζαηλε 

θαη ζα πήγαηλε αγγεινύδη.... 



Πόζεο ρηιηάδεο έκβξπα ζθνηώλνληαη θάζε κέξα! Η έθηξσζε είλαη θνβεξή 

ακαξηία. Είλαη θόλνο, θαη κάιηζηα πνιύ κεγάινο θόλνο, γηαηί ζθνηώλνληαη 

αβάπηηζηα παηδηά. Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη γνλείο όηη ε δσή αξρίδεη από ηελ 

ζηηγκή ηεο ζπιιήςεσο. 

Η αιήζεηα γηα ηηο εθηξώζεηο 

αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε γηα όζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε!! 

 

τατιςτικζσ για τισ εκτρώςεισ 

Η Χξηζηηαληθή Οξζόδνμε Εθθιεζία αξηζκεί παγθνζκίσο πεξίπνπ 100-150 

εθαηνκκύξηα βαπηηζκέλα κέιε. Η ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ηελ αληηζύιιεςε, είλαη 

ιηγόηεξν γλσζηή απ’ όηη ε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ άκβισζε. Παξόια απηά, ν 

νηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο έρεη θαηαδηθαζηεί θαη ζεσξεζεί σο ακάξηεκα θαη 

σο  κηα κνξθή «πνξλείαο» κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Η επίζεκε ζέζε ηεο Εθθιεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν γελλήζεσλ, εθθξάδεηαη 

κέζα από κία εγθύθιην πνπ γξάθηεθε ην 1937, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνηείλεη 

ηελ απνρή σο ηε κόλε λόκηκε κέζνδν αληηζύιιεςεο. Η ζέζε ηεο ρξηζηηαληθήο 

Οξζόδνμεο Εθθιεζίαο απέλαληη ζηελ έθηξσζε θαη ζηελ αληηζύιιεςε ζπκπίπηεη 

απόιπηα κε απηήλ ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Εθθιεζίαο. Σν γεγνλόο όκσο όηη ε ζέζε 

ηεο Οξζόδνμεο Εθθιεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν γελλήζεσλ δελ έρεη ζπδεηεζεί 

επίζεκα θαη δελ έρεη θνηλνπνηεζεί ζηα κέιε ηεο, δελ ηνπο θαζνδεγεί πιήξσο 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

  Κάπνηνο κπνξεί έηζη εύινγα λα ππνζέζεη όηη ηα κέιε ηεο Οξζόδνμεο 

Εθθιεζίαο είλαη πην ειεύζεξα (από ηνλ έιεγρν ηεο Εθθιεζίαο) ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, απ’ όηη είλαη νη Καζνιηθνί. 

  Όζνλ αθνξά ηηο ακβιώζεηο, ε Οξζόδνμε Εθθιεζία αληηηάρζεθε απόιπηα ζε 

όιεο ηηο πξνζπάζεηεο λα επηηξαπεί. Η λνκηκνπνίεζε ηεο άκβισζεο κάιηζηα ζηηο 

Η.Π.Α. θαηαςεθίζηεθε από ηα κέιε ηεο Ακεξηθαληθήο Οξζόδνμεο Εθθιεζίαο. 

 

Από ηνλ 4ν αηώλα, ε γπλαίθα πνπ πξνρσξνύζε ζε έθηξσζε ζεσξνύληαλ 



δνινθόλνο  θαη απηή ε άπνςε κε ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ επαλαιήθζεθε 

ζηνπο Ιεξνύο Καλόλεο ηεο Εθθιεζίαο. Εληνύηνηο, ε θνηλή πξαθηηθή ησλ κειώλ 

ηεο, δηέθεξε πνιύ από ηελ επίζεκε ζέζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο 

πεξηόδνπ θαη ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο ρξηζηηαληθήο επνρήο, ε άκβισζε θαη ε 

έθζεζε βξεθώλ ήηαλ πνιύ θνηλέο. 

 

 ύκθσλα κε ην Mc Farlane et al., ε έθηξσζε δελ απνηεινύζε έγθιεκα ζηελ 

Καηλή Δηαζήθε θαη απηό πξνέθππηε από ηελ άπνςε ησλ Ειιήλσλ θηινζόθσλ όηη 

ε δσή δελ εκθαληδόηαλ ζηα έκβξπα θαηά ηε ζύιιεςε, αιιά αξγόηεξα. Γη’ απηό 

θαη ε έθηξσζε δελ απνηεινύζε δνινθνλία θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Η 

Οξζνδνμία όκσο απέξξηςε ηελ άπνςε απηή, όηη ε ςπρή εηζέξρεηαη ζην ζώκα ηνλ 

ηξίην κήλα από ηε ζύιιεςε θαη κε ηελ ίδηα ηε δσή θαη ηηο πξάμεηο ηεο αληηηάρζεθε 

ζ’ απηέο ηηο αληηιήςεηο.  

  Από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο ζύιιεςεο δέρεηαη νιόθιεξν θαη πιήξε ηνλ 

άλζξσπν, σο νληόηεηα ςπρήο θαη ζώκαηνο ρσξίο λα θάλεη ρξνληθή 

δηάθξηζε ηεο ςπρήο από ην ζώκα. Ο άλζξσπνο είλαη γηα ηελ Εθθιεζία 

νιόθιεξνο θαη πιήξεο «εμ’άθξαο ζπιιήςεσο», από ηελ ζηηγκή  πνπ ζα 

ζπιιεθζεί ζην ζώκα ηεο κεηέξαο.  

 

 Η κζςθ τθσ χριςτιανικισ θκικισ ςτο πρόβλθμα 

των αμβλώςεων 

Η Εθθιεζία ηήξεζε εμαξρήο αξλεηηθή ζηάζε ζην ζέκα ησλ ακβιώζεσλ θαη 

κε ηνπο Ιεξνύο Καλόλεο θαηαδίθαζε απεξίθξαζηα ηηο ακβιώζεηο, γηαηί ηηο ζεσξεί  

ίζεο κε θόλν. Σνπνζεηείηαη θξηηηθά απέλαληη ζηελ πξάμε ηνπ γύξσ ηεο θόζκνπ 

σο πξνο ηα βξέθε. Η ρξηζηηαληθή εζηθή ζηξέθεηαη θαηά ησλ ακβιώζεσλ 

επηθεληξώλνληαο ηα επηρεηξήκαηά ηεο θπξίσο ζην όηη απνηεινύλ παξάβαζε ηεο 

έβδνκεο εληνιήο ηνπ Δεθαιόγνπ, «νπ θνλεύζεηο». 

 Εθ’ όζνλ ην έκβξπν απνηειεί κία ςπρνζσκαηηθή ύπαξμε, νπνηαδήπνηε πξάμε 

αθνξά ηε θζνξά ή ηελ άκβισζε, ραξαθηεξίδεηαη σο θόλνο ή σο πξάμε πνπ 

νδεγεί ζην θόλν. 

 

 



Γηα ηε ρξηζηηαληθή εζηθή, ε κεηέξα θέξεη επζύλε γηα ηα δηθαηώκαηα δσήο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ, αλεμάξηεηα αλ ε εγθπκνζύλε είλαη αθνύζηα ή εθνύζηα. 

Θεσξεί πσο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε πγεία ηνπ 

ζώκαηνο, γη’ απηό θαη επηηηκά όρη κόλν ηελ εθνύζηα, αιιά θαη ηελ αθνύζηα 

απνβνιή ηνπ εκβξύνπ (απηόκαηε απνβνιή). Καηά ηελ άπνςε ηεο ρξηζηηαληθήο 

εζηθήο, ην ζώκα δελ αλήθεη ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, αιιά απνηειεί δσξεά ηνπ 

Θενύ. Ο άλζξσπνο έρεη ηελ απόιπηε επζύλε γηα ηε ρξήζε ηνπ, θαη ζα 

ινγνδνηήζεη ζην Θεό γη’ απηό. 

Επηπιένλ, ε ζύιιεςε, ε αλάπηπμε θαη ε γέλλεζε ελόο αλζξώπνπ, δελ απνηειεί 

θαηόξζσκα κόλν ηεο αλζξώπηλεο ζρέζεο, αιιά πξσηίζησο έξγν ηνπ Θενύ. 

Επνκέλσο, ε έθηξσζε ζηξέθεηαη θαη θαηά ηνπ δεκηνπξγνύ Θενύ. 

Η Εθθιεζία δελ επηηξέπεη εζηθά ηελ άκβισζε νύηε ζε πεξηπηώζεηο βηαζκνύ, 

αηκνκημίαο ή θηλδύλνπ ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο· γηα ηελ Οξζνδνμία είλαη πάληα 

βίαηε θαη απνηξόπαηε αθαίξεζε δσήο. Όπσο ε απηνθηνλία θαη ε επζαλαζία δε 

βξίζθνπλ θακία δηθαίσζε ρξηζηηαληθά, έηζη θαη ε εκβξπνθηνλία δελ είλαη παξά 

θαζαξή δνινθνλία, θαη κάιηζηα ελ ςπρξώ, ζε έλα εληειώο αλππεξάζπηζην 

πιάζκα. 

. Η εκβξπνθηνλία δελ θαηαδηθάδεηαη Οξζόδνμα γηα ιόγνπο εζηθήο ή 
ηηκσξείηαη σο λνκηθή παξάβαζε, αιιά λνείηαη σο ακαξηία, αζηνρία δειαδή ηνπ 
αλζξώπνπ, πνπ εκπνδίδεη ή θαη καηαηώλεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε ζέσζε, αθνύ, 
όπσο είπακε, έκπξαθηα αξλείηαη λα ζπλεξγαζηεί ζην δεκηνπξγηθό έξγν ηνπ Θενύ. 
 
ε κία κνλαδηθή πεξίπησζε ε δηαθνπή ηεο θύεζεο γίλεηαη αλεθηή, όηαλ 
ππάξρεη ην δίιεκκα  «ε δσή ηεο κεηξόο ή ε δσή ηεο εγθύνπ».  Όηαλ δειαδή 
ε γέλλεζε ηνπ εκβξύνπ ζα ζπλεπάγεηαη ην ζάλαην ηεο κεηέξαο, ε ίδηα θαη κόλν 
κπνξεί λα απνθαζίζεη εάλ ζα πξνρσξήζεη ζε έθηξσζε, πνπ ε Εθθιεζία δε 
λνκηκνπνηεί εζηθά,αιιά αλέρεηαη.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σο τρομακτικό όραμα του Οςίου Γαβριιλ για τισ 
εκτρώςεισ. 
 
Ο π.Γαβριιλ ποτζ δεν ςταμάτθςε να εργάηεται.Δοφλευε 
για κάποιο διάςτθμα ωσ αγρότθσ.Οι πιςτοί ςυχνά του 
ηθτοφςαν να κάνουν παρακλιςεισ για να πλθκαίνει και να 
αναπτφςςεται θ Γεωργία. 
Μια μζρα ο Άγιοσ είδε ζνα τρομακτικό όραμα. 
Διθγείται ο ίδιοσ: 
 
«Ήταν δυο ςτρατιωτικοί, με αρχαίεσ ςτολζσ,που ζδειχναν 
εμζνα ΄΄Να!Αυτόσ είναι!΄΄.  Ήρκαν και με πιραν μαηί 
τουσ.Διζκρινα ζνα άςπρο ςπίτι χωρίσ ςταυρό.Με ζβαλαν 
μζςα.Ήταν τελείωσ ςκοτεινά.Ζκλειςαν τισ πόρτεσ και με 
άφθςαν εκεί.Ζκει είδα πεταμζνα ςτο πζτρινο πάτωμα 
παιδάκια,που είχαν το μζγεκοσ ενόσ μικροφ δαχτφλου και 
κείτονταν μζςα ςτα αίματα.Απο μια τρφπα ςτο ταβάνι 
ζπεφταν κι άλλα νεκρά παιδάκια,τόςα πολλά που δεν είχα 
που να ςτακώ. 
Ήρκαν πάλι οι δφο ςτρατιωτικοί.τάκθκαν ςτθν είςοδο 
και τθν ζξοδο και δεν μποροφςα να φφγω.Κόλλθςα ςτον 
τοίχο.Σότε είδα τθν Παναγία να ζρχεται με τθ ςυνοδεία 
αγγζλων και αγίων.Ήταν ντυμζνθ ςτα λευκά.Με κοίταξε 
αυςτθρά,μου ζδειξε τα ματωμζνα παιδιά και μου είπε: 
«γι'αυτό με παρακαλάσ; Ζτςι κα πλθκαίνει θ Γεωργία; Εγώ 
κα ευλογώ κι αυτοί κα ςκοτώνουν»; Ζπειτα με πιραν οι 
δυο ςτρατιωτικοί και με ζφεραν ςτο κελί μου». 
ΙΩΑΝΝΑ  ΚΩΣΟΤΡΟΤ! 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Με αθνξκή ην ζρνιηθφ καο κάζεκα project,  καο αλαηέζεθε ε 

εξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα ηελ αυτοκτονία θαη ηελ ευθανασία. 

Παξφιν πνπ απηά ηα ζέκαηα είλαη πνιπδηάζηαηα θαη ακθηιεγφκελα, 

πξνζπαζήζακε λα ζπιιέμνπκε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

θαη λα ηα εμεηάζνπκε αληηθεηκεληθά. Σθνπφο καο, ε ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκαζεηψλ καο έηζη ψζηε ζην κέιινλ λα κελ πξνβνχλ ζε 

επηθίλδπλεο θαη επηπφιαηεο ελέξγεηεο. 

 

 
 
 
 



ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 

Η απηνθηνλία (αξραία ειιεληθή γιψζζα: αὐηνθηνλέσ, αὐηφο + θηείλσ, θνλεχσ, 

εθείλνο πνπ θνλεχεη εαπηφλ) είλαη ε πξάμε ηεο εθ πξνζέζεσο 

πξφθιεζεο ζαλάηνπ απφ ην ίδην ην ζχκα. Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

πεξηιακβάλνπλ ςπρηθέο αζζέλεηεο, φπσο είλαη ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, 

ε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ε ζρηδνθξέλεηα, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, 

ν αιθννιηζκφο ή ε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο φπσο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζπρλά θάπνην 

ξφιν. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζε ππξνβφια φπια, ηε ζεξαπεία ςπρηθψλ αζζελεηψλ θαη 

ηελ θαηάρξεζε θαξκάθσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

1.Παράγοντεσ 

 

Κλίμα (Κουνάβη) 

ΕΙΑΓΨΓΗ  

Πνιιέο θνξέο έρνπκε αθνχζεη πσο ην θιίκα κίαο πεξηνρήο ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή 

δηάζεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απηήο. Έηζη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο κε 

ζθιεξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο  θαη ζπρλέο βξνρνπηψζεηο 

θαη ρηνλνπηψζεηο είλαη πην πηζαλφ λα πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο φπσο ε θαηάζιηςε, 

Αληίζηνηρα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ηελ ειηνθάλεηα θαη ηελ θαινθαηξία δελ 

αληέρνπλ ην  «κνπληφ» θιίκα ηέηνησλ πεξηνρψλ. Ιζρχνπλ φκσο φια απηά;  Καη αλ λαη 

ηη γίλεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ Η νκάδα καο κειεηψληαο 

θάπνηεο έξεπλεο ζα πξνζπαζήζεη λα δψζεη απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα. 

 ΚΑΙΡΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ  

Τν 1998  έγηλε κηα ςπρηαηξηθήέξεπλακε ζθνπφ λα εμεηάζεη αλ ην θιίκα είλαη έλαο απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ σζεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ απηνθηνλία. Έηζη, κειεηήζεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ πεξηζηαηηθά απηνθηνλίαο ζε ζπλάξηεζε κεκεξηθνχο κεηεσξνινγηθνχο 

παξάγνληεο ζε 17 θσκνπφιεηο ηεο Ιηαιίαο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ κεηεσξνινγηθνχο 

ζηαζκνχο. 

Τααπνηειέζκαηαηεοέξεπλαο δεηθλχνπλ άληζε θαηαλνκή ησλ απηνθηνληψλ ζε ζρέζε 

κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. 

Πηνζπγθεθξηκέλανκεγαιχηεξνοαξηζκφοπαξαηεξήζεθεζηαβφξεηαηεορψξαο. Δπίζεο ν 

αξηζκφο ηνλ απηνρεηξηψλ θαίλεηαη λα ήηαλ αληηζηξφθσο αλάινγνο ησλ εηήζησλ ηηκψλ  

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ειηνθάλεηαο. Αληίζεηα, απμαλφηαλ αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηεο 

βξνρφπησζεο, αλ θαη ε ζρέζε ησλ δχν κεγεζψλ δελ θαίλεηαη λα ήηαλ ηφζν 

ζεκαληηθή.  Γεληθά, πξνζδηνξίδνληαη ηξεηο θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%AF%CE%B6%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1


πνζνζηά απηνθηνλίαο: ε πγξαζία, ε κέζε βξνρφπησζε θαη ε ειηνθάλεηα. Απηέο νη 

ηξείο κεηαβιεηέο εμεγνχλ σο θαη ην 63% ηεο πνηθηιίαο ζηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ 

απηνθηνλίαο θαη γηα ηα δχν θχια. Μάιηζηα ε ειηνθάλεηα δηαδξακαηίδεη ηνλ πην 

ζεκαληηθφ ξφιν. Γη απηφ θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά απηνθηνλίαο θαηαγξάθεθαλ ζε 

κέξε μεξά θαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην. 

Παξφια απηά ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηειηθά δελ είλαη ην  θιίκα ηεο πεξηνρήο 

πνπ δνχζαλ ηα ζχκαηα απηνθηνλίαο αιιά ε  ειηθία ηνπο, θαζψο ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά θαηαγξάθεθαλ ζε πεξηνρέο κε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα μεπεξλά ηα 

65 ρξφληα δσήο. Γηαηί ινηπφλ ηφζνο ιφγνο γηα ην θιίκα; Η απάληεζε είλαη απιή: Τα 

άηνκα απηά εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν πηζαλήο 

δηαηαξαρήο ηεο λεπξνρεκείαο ηνπ εγθεθάινπ.Τν θιίκα ζπκβάιιεη ζε απηφλ ηνλ 

βηνινγηθφ θίλδπλν κεηαβάιινληαο ηφζν ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ πνπ 

ειέγρνπλ ηε δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (αθνχ πνιιέο θνξέο ν θαηξφο ζηέθεηαη εκπφδην ζηα 

ζρέδηα γηα ζπλαληήζεηο θαη νδεγεί κεξηθέο θνξέο ζηελ απνκφλσζε).  

Σπκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ην θιίκα επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία θαη εηδηθφηεξα ηηο 

απηνθηνληθέο ηάζεηο κφλν αλ ηα άηνκα ήδε δηαηξέρνπλ θίλδπλν φπσο ε πηζαλφηεηα 

δηαηαξαρψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ εμαηηίαο ηεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ή θπζηθά αλ 

πάζρνπλ απφ άιιεο ςπρνινγηθέο παζήζεηο. 

 

ΑΠΟΨΕΙ DURKHEIM ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ  

Ο Δκίι Νη. Νηηξθέηκ (1858- 1917) ήηαλ Γάιινο θηιφζνθνο θαη θνηλσληνιφγνο, πνπ 

ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θπζηνγλσκίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο. 

 Αλαιχνληαο έλα πιήζνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαθφξσλ επνρψλ θαη επξσπατθψλ 

ρσξψλ, ν Durkheim (Νηπξθέηκ) απέδεημε φηη, ν δείθηεο απηνθηνλίαο πνηθίιιεη απφ 

ρψξα ζε ρψξα αιιά δελ ππάξρνπλ αηζζεηέο απμνκεηψζεηο ζην εζσηεξηθφ κηαο 

θνηλσλίαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπίζεο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

απηνθηνλίαο θαη θιίκαηνο (ζηηο βφξεηεο ρψξεο ηα αίηηα ησλ απηνθηνληψλ πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηαπηφρξνλα έρεη παξαηεξεζεί φηη ππάξρεη 

αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ην θαινθαίξη θαζψο ε αλζξψπηλε δηαζέζηκε ελέξγεηα δεηά 

εθηφλσζε ιφγσ ηεο απμεκέλεο εξεζηζηηθφηεηαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

εθδειψλεηαη θαη κε ηηο αλζξσπνθηνλίεο. Οη αθξαίεο δειαδή θπζηθέο ζεξκνθξαζίεο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ παξαιεξήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ςπρνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο.Τα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδεη ν Νηπξθέηκ δείρλνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο απηνθηνλίεο δηαπξάηηνληαη θαηά ηελ εκέξα, φρη ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αιιά ιφγσ ηνπ φηη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

είλαη ζην θφξηε ηνπο θαη ε θνηλσληθή δσή πνιχ πην έληνλε. Σηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα 

θαηαιήγεη φηαλ δηαπηζηψλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απηνθηνλίεο γίλνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ θαη, κάιηζηα, ζηε κέζε ηνπ. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1858
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1


ΚΛΙΜΑΣΙΚΗΑΛΛΑΓΗ  

Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ε μεξαζία νη θαηαηγίδεο αιιά θαη ε πείλα πνπ 

έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ νδεγήζεη ζε ρηιηάδεο 

απηνθηνλίεο ζηελ Ιλδία ζχκθσλα κε κία λέα έξεπλα.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ηνπ λνηηναζηαηηθνχ έζλνπο εθηηκάηαη 

πσο γηα θάζε βαζκφ Κειζίνπ άλσ ησλ 20°C πεξίπνπ 67 άλζξσπνη δηαπξάηηνπλ 

απηνρεηξία. 

Οη εδηθνί ζεσξνχλ ηα επξήκαηα απηά, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηα πξαθηηθά ηεο Δζληθήο 

Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ( ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences PNAS) 

ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθά αθνχ ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ Ιλδία αλακέλεηαη λα απμεζεί 

αθφκε 3°C κέρξη ην 2050. 

 

Οη αγξφηεο ηεο ρψξαο ήδε ζπρλά αληηκεησπίδνπλ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα φπσο 

θαηαηγίδεο θαη θχκαηα θαχζσλα, νπφηε ζηεξίδνληαη ζηελ βξνρή γηα λα πνηίζνπλ ηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπο. Τέηνηα θαηξηθά θαηλφκελα φκσο, ζα γίλνπλ αθφκε ζπρλφηεξα φζν 

ππεξζεξκαίλεηαη ν πιαλήηεο. 

Η Τάκκα Κάξιεηνλ (TammaCarleton),πνπ δηεμήγαγε ηελ έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη 

ζρεδφλ 60.000 απηνθηνλίεο ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. Μειεηψληαο  ζηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά 

εγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ Ιλδία (India‟sNationalCrimeRecordsBureau) κεηαμχ 1967 θαη 

2013 θαη ηηο απνδφζεηο ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο  πξνβιέπεη πσο « Οη ηάζεηο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηηο 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο βξίζθνληαη πίζσ απφ παξαπάλσ απφ 59.000 απηνθηνλίεο 

ζε νιφθιεξε ηελ Ιλδία». 

 

 

 

 

http://www.pnas.org/content/early/2017/07/25/1701354114


ΤΜΠΕΡΑΜΑ  

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ δηαπηζηψλνπκε πσο ην θιίκα 

δελ επεξεάδεη άκεζα ηηο απηνθηνληθέο ηάζεηο ησλ αλζξψπσλ. Μφλν αλ ππάξρεη  ήδε 

θάπνηα πξνδηάζεζε νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα σζήζνπλ έλα άηνκν 

ζηελ απηνρεηξία.  

Πην ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε έκκεζε επίδξαζε ηνπ θιίκαηνο.  Γηα παξάδεηγκα ε 

αιιαγή ησλ επνρψλ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή δσή άξα θαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ. Δπηπξφζζεηα ε θιηκαηηθή αιιαγή ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ κεηαβάιιεη ην θιίκα θαη ην θιίκα κε ηελ ζεηξά ηνπ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ 

γεσξγία. Καηά ζπλέπεηα επεξεάδνληαη νη δσέο ρηιηάδσλ αλζξψπσλ πνπ 

βηνπνξίδνληαη κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο. Αλ ινηπφλ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

θαηαζηξέθνπλ ηηο ζνδεηέο ησλ αγξνηψλ ηφηε κεηψλνληαη ηα έζνδα ηνπο θαη επνκέλσο 

ππνβαζκίδεηαη ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν.  Κάηη ηέηνην θπζηθά επηδξά θαη ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ηνπο  θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά ζνβαξά ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα πνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε απηνθηνλία. 

Σπκπεξαζκαηηθά ην θιίκα δελ επεξεάδεη άκεζα ηα πνζνζηά απηνθηνλίαο επεξεάδεη 

φκσο ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία πνπ είλαη δχν αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηεο δσήο 

ηνπ θάζε αηφκνπ θαη θαζνξίδνπλ σο έλα βαζκφ ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία.  



Οικονομικοί παράγοντεσ (Βεςκούκη) 

ΕΙΑΓΩΓΗ  

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο αλζξψπνπ ζίγνπξα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

ςπρνινγία θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Έηζη απνθαζίζακε λα εξεπλήζνπκε ηηο 

απηνθηνλίεο ζηε ρψξα καο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη κέρξη 

θαη ζήκεξα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ- ΕΛΛΑΔΑ  

Τα δεδνκέλα ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο (ΠΟΥ),  ηνπνζεηνχλ ηελ Διιάδα 
ζηε ηειεπηαία ζέζε (ζηελ ΔΔ), φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ απηνθηνληψλ, κε κέζν φξν, 
5,4 απηνθηνλίεο αλά 100.000 άηνκα. Σχκθσλα πάληα κε ηηο εκτιμήσεις ηνπ ΠΟΥ, ν 
κέζνο παγθφζκηνο φξνο, είλαη 10,7 απηνθηνλίεο αλά 100.000 άηνκα. Σε απφιπηνπο 
αξηζκνχο, κεηαμχ 2009 θαη 2014, παξαηεξνχκε πνζνζηηαία αχμεζε 44,5%. (47,9% 
εάλ ππνινγίζνπκε σο έηνο έλαξμεο ησλ ππνινγηζκψλ, ην 2000). Μέρξη θαη ην 2010 
(πξψηνο ρξφλνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο), βιέπνπκε απμνκείσζε ζηνπο αξηζκνχο. 
Μεηά ην 2010, ε πνξεία είλαη ζηαζεξά απμεηηθή. 

Ο επίζεκνο αξηζκφο ησλ 2.833 απηνρείξσλ (2009-2014), απέρεη έηε θσηφο απφ ηα 
λνχκεξα (10.000 – 50.000) πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη, απφ δηάθνξα δεκνζηεχκαηα, 
αθφκε θαη απφ επίζεκα ρείιε.  
Σηελ απηνθηνλία παίδνπλ ξφιν έλα ζχλνιν απφ παξάγνληεο φπσο ςπρνινγηθνί, 
θνηλσληθνί, βηνινγηθνί, πνιηηηζηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί. Πξνθαλψο, κηα νηθνλνκηθή 
θξίζε πνπ θέξλεη αλεξγία θαη θησρνπνίεζε, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ 
απηνθηνληψλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ γξαθήκαηα. Παξφια απηά, ε 

Διιάδα εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ  ηειεπηαία ζέζε ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε ζην 
πνζνζηφ απηνρείξσλ αλά 100.000 θαηνίθνπο, καδί κε ηελ  Κχπξν. Σηελ  
πξνηειεπηαία ζέζε είλαη ε Ιηαιία θαη ζηελ 6ε απφ ην ηέινο, ε Ιζπαλία, ρψξεο πνπ 
επίζεο δνθηκάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 
 
Σπλνιηθά, γηα ηε πεξίνδν 2009 έσο 2014 πνπ ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζηνηρεία, ν 

αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ, έθηαζε ζηνπο 2.833 αλζξψπνπο. 

 

http://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates/en/


 

 

 

Δπίζεο ε νηθνλνκηθή θξίζε επηθέξεη ηελ αλεξγία, ε νπνία πξνθαιεί ηελ θηψρεηα θαη 

επνκέλσο απμάλεη ηα πνζνζηά απηνθηνληψλ. Μειέηε ζε 26 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

γηα ην δηάζηεκα 1970-2006, θαηέδεημε φηη γηα θάζε αχμεζε 1% ζηελ αλεξγία, 

ππήξρε αχμεζε 0,8% ζηηο απηνθηνλίεο, ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 65 εηψλ. Τν 

πνζνζηφ απηφ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη γηα ηε ρψξα καο (Antonakakis & 

Collins, 2014). 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ  

Συμπεραίνουμε ότι αν και  θ οικονομικι κρίςθ επιδρά αρνθτικά ςτθν ανκρϊπινθ ηωι , θ 

Ελλάδα παραμζνει ςτισ τελευταίεσ κζςεισ αυτοχειριϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

 

 

 



Χυχολογικοί Παράγοντεσ (Κεκάτου) 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ  

Απφ πιήζνο εξεπλψλ έρεη θαλεί πσο ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο απνθαζίδεη λα 
απηνθηνλήζεη είλαη παξνχζα κηα ςπρηθή δηαηαξαρή ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% 
ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζπλεζέζηεξε θαηεγνξία ηηο δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο 
(θαηαζιηπηηθή, δηπνιηθή δηαηαξαρή). Ο ακέζσο επφκελνο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο 
είλαη ε ρξήζε νπζηψλ θαη θπζηθά ε εμάξηεζε απφ νπζίεο. 

Ο Freud ππνζηήξηδε φηη ε απηνθηνλία απνηειεί νπζηαζηηθά κηα επηζπκία ζαλάηνπ 
ζηξακκέλε πξνο ηνπο άιινπο. Απηή ε επηζπκία ζηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ίδην 
ηνλ εαπηφ, πνπ έρεη νπζηαζηηθά ηαπηηζηεί κε ην πξφζσπν εθείλν πνπ ην έρεη βιάςεη 
ζηε δσή ηνπ. Γηα απηφλ ην ιφγν ε απηνθηνλία αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο έλαο έκκεζνο 
ηξφπνο ηηκσξίαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ 
απηφρεηξα θαη ηνλ έρεη ηξαπκαηίζεη ζπλαηζζεκαηηθά. 

Ο Ν. Retterstol (1993) ηνλίδεη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο πξψηκεο βξεθηθήο 
θαη παηδηθήο ειηθίαο ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ πγηή ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Η 
αξλεηηθή επίδξαζε απηψλ ησλ εκπεηξηψλ πξνδηαζέηεη ην άηνκν γηα ςπρηθή 
αληζνξξνπία θαη ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, γηα απηνθηνλία. Σε πεξίπησζε 
«θξίζεο» ην άηνκν θαιείηαη λα επηζηξαηεχζεη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λα 
ππνζηεξίμεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Δάλ απηέο νη δπλάκεηο είλαη ειιεηπείο, θαζφηη πνηέ δελ 
ππνζηεξίρζεθαλ κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο ζην παξειζφλ απφ ην νηθνγελεηαθφ 
πεξηβάιινλ θαη ηα βηψκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ην άηνκν βηψλεη κηα θαηάζηαζε 
έληνλνπ ζηξεο θαη αλαζθάιεηαο. Αξρίδεη λα απνκνλψλεηαη, λα παξαηηείηαη, 
νδεγνχκελν ζηελ απηνθηνλία σο ηε κφλε ιχζε πνπ κπνξεί λα ην βγάιεη απφ ηνλ 
έληνλν ςπρηθφ πφλν θαη ηελ απειπηζία πνπ βηψλεη. Τέινο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
θάζε άηνκν έρεη κάζεη ζηε δσή ηνπ λα ρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο έληνλεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφζηαζε πνπ ηνλ 

δηαρσξίδεη απφ ηε ζθέςε θαη ηελ πξάμε ηεο απηνθηνλίαο.  

ΣΡΕΟΓΟΝΑ ΓΕΝΟΣΑ  

Ο άλζξσπνο πνπ πξνζπαζεί λα απηνθηνλήζεη ζπλήζσο έρεη δήζεη θάπνηα 
ηξαπκαηηθά γεγνλόηα ην δηάζηεκα πξηλ ηελ απηνθηνλία. Τέηνηα γεγνλόηα κπνξεί 
λα είλαη: πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (νηθνγέλεηα, θίινη,  εξσηηθόο 
ζύληξνθνο, απνκόλσζε θαη έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο, ζεκαληηθέο 
απώιεηεο όπσο  πέλζνο, ρσξηζκόο, ζπληαμηνδόηεζε, αλεξγία θαη νηθνλνκηθέο 
δπζθνιίεο, δεκόζηνο δηαζπξκόο). 

 ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ  

 Το στάδιο «σύλληψης» της ιδέας  
Σε απηό ην ζηάδην ην άηνκν ζθέθηεηαη γηα πξώηε θνξά ηελ πξάμε ηεο 
απηνθηνλίαο σο πηζαλή ιύζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. 

 Το στάδιο της αμυιθυμίας  
Μηα πάιε κεηαμύ ησλ δπλάκεσλ απηνζπληήξεζεο θαη απηνθαηαζηξνθήο. 
Σε απηό ην ζηάδην αξρίδνπλ ηα κελύκαηα πξνο ην πεξηβάιινλ γηα πηζαλή 
απόπεηξα, ιεηηνπξγώληαο αζπλείδεηα σο κηα έθθιεζε γηα βνήζεηα. Είλαη 
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ όηη ζε απηό ην ζηάδην ην άηνκν επηζπκεί ηαπηόρξνλα 
λα πεζάλεη, αιιά θαη λα δήζεη, αιιά, αλ δήζεη, λα ζπλερίζεη κε δηαθνξεηηθό 
ηξόπν δσήο. 



 Το στάδιο της απόυασης  
Σην ζηάδην απηό έρεη ιεθζεί κηα απόθαζε. Εάλ ην άηνκν έρεη απνθαζίζεη 
λα ζέζεη ηέινο ζηε δσή ηνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο παξνπζηάδεη κηα 
απξόζκελε εξεκία, ε νπνία κπνξεί λα μεγειάζεη ηνπο γύξσ ηνπ όηη ην 
πξόβιεκα έρεη μεπεξαζηεί. Αληηζέησο, απνηειεί έλα ζνβαξό θαη ηζρπξό 
πξνκήλπκα όηη βξίζθεηαη ζε πςειό βαζκό επηθηλδπλόηεηαο. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ  

Κατά τθν ζρευνα μασ διαπιςτϊςαμε πωσ ο ψυχολογικόσ παράγοντασ διαδραματίηει 

ςθμαντικό, ίςωσ τον ςθμαντικότερο, ρόλο  ςτθν απόφαςθ του κάκε ατόμου ςχετικά με το 

αν κα καταφφγει ςτθν ζςχατθ λφςθ.  Οποιοιδιποτε και αν είναι οι άλλοι ςυντελεςτζσ τα 

ψυχολογικά προβλιματα ενόσ ατόμου είναι τελικά αυτά που το οδθγοφν ςτθν αυτοχειρία.  

Είναι ςχεδόν αδφνατο για ζναν απλό άνκρωπο να κατανοιςει κανείσ τον τρόπο ςκζψθσ 

ενόσ αυτόχειρα. Όμωσ,  ςε μακροχρόνιεσ προςπάκειεσ  οι ειδικοί (νευρολόγοι, ψυχίατροι, 

ψυχολόγοι κλπ.) ζχουν καταφζρει να δϊςουν απαντιςεισ ςε μερικά από τα ερωτιματα και 

τα μυςτιρια ςχετικά με το φαινόμενο αυτό. Βζβαια θ πολυπλοκότθτα του κζματοσ είναι 

τζτοιου μεγζκουσ που αν προςπακοφςαμε να το μελετιςουμε πλιρωσ θ εργαςία αυτι κα 

πολλαπλαςιαηόταν ςε ζκταςθ.   

 

 

 

 

 

 



Υύλο (Παναγοπούλου) 

Φχιν… πνηνπο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν κηα θαηάζιηςε; Πνηνη είλαη πην επηξξεπείο ; Οη 

άλδξεο  ή νη γπλαίθεο; 

Η θαηάζιηςε επεξεάδεη δηαθνξεηηθά άλδξεο θαη γπλαίθεο. Οη άλδξεο είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο ε αίζζεζε 

θνπψζεσο, ε απψιεηα βάξνπο θαη νη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν απφ ηελ ζηελαρψξηα, ηελ 

ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηηο ππεξβνιηθέο ελνρέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλεζηζκέλα ζηηο γπλαίθεο. 

 Η θαηάζιηςε ζηνπο άλδξεο εθθξάδεηαη πην ζπρλά κε έληνλε επεξεζηζηφηεηα, θαη 
επηζεηηθή δηάζεζε παξά κε επζημία θαη ζπρλά θιάκαηα. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Σηηο 
πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ ζεσξείηαη έλδεημε αδπλακίαο νη άλδξεο λα 
εθθξάδνπλ ζιηκκέλν ζπλαίζζεκα. Η εηθφλα ελφο άλδξα λα θιαίεη απνηειεί ζέκα 
ηακπνχ. Σε ςπρνινγηθφ επίπεδν νη άλδξεο έρνπλ ηελ ίδηα αλάγθε έθθξαζεο 
ζπλαηζζήκαηνο κε ηηο γπλαίθεο θαη ε επηθξάηεζε ηνπ ζηεξεφηππνπ πνπ ζέιεη ηνλ 
άλδξα δπλαηφ θαη πξνζηάηε απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα ίζσο ιεηηνπξγεί θαηαζηαιηηθά 
γηα φζνπο λνζνχλ. Άζρεκν αληίθηππν ηεο άδηθεο απηήο κεηαρείξηζεο είλαη νη άλδξεο 
λα αλαδεηνχλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα πην ζπάληα απφ ηηο γπλαίθεο θαη λα 
θαηαπνιεκνχλ ζπρλφηεξα ηελ αζζέλεηα κε αιθνφι θαη λαξθσηηθά ηα νπνία είλαη 
πηζαλφ λα έρνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα επηζπκεηά. Μάιηζηα ηα επίζεκα 
ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ πσο νη άλδξεο απηνθηνλνχλ 3 θνξέο πην ζπρλά απφ φηη νη 
γπλαίθεο αλ θαη νη γπλαίθεο θάλνπλ απφπεηξα απηνθηνλίαο 4 θνξέο ζπρλφηεξα απφ 
φηη νη άλδξεο. Μηα πηζαλή εμήγεζε γη απηφ ην “θπιεηηθφ παξάδνμν” ζρεηίδεηαη κε ηελ 
επηινγή πεξηζζφηεξν θνληθψλ κεζφδσλ απηνθηνλίαο απφ ηνπο άληξεο (π.ρ. 
ππξνβνιηζκφο). 

Απφ ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ, ηα πνζνζηά απηνθηνληψλ ζηηο γπλαίθεο θαίλνληαη 
πξννδεπηηθά λα ειαηηψλνληαη. Όζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο, ηα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ 
αηζζεηή αχμεζε κεηά ηελ ειηθία ησλ 45. Σπκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο, 
ελψ φζνη ζθέθηνληαη ηελ απηνθηνλία θαη θάλνπλ απφπεηξεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ 
λένη θαη γπλαίθεο, απηνί πνπ ηειηθά ηελ πξαγκαηνπνηνχλ είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξνη 
άλδξεο. 

ωματική νόςοσ (Κουνάβη) 

Αζζέλεηεο φπσο ν θαξθίλνο, νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, νη λεπξνινγηθέο παζήζεηο 
(φπσο ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο), ε λεθξηθή αλεπάξθεηα (πνπ ρξεηάδεηαη 
ζπζηεκαηηθή αηκνθάζαξζε) θαη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο (πνπ πξνθαινχλ αλαπεξία ή 
παξακνξθψζεηο) απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ. Γεληθά, ε ζσκαηηθή 
λφζνο πνπ είλαη ρξφληα, επψδπλε, ζηηγκαηηζηηθή, αλίαηε ή ηεξκαηηθή ζπλδέεηαη κε 

πςειφ θίλδπλν. 

 

 
 

 



Ιςτορικό προηγούμενησ απόπειρασ (Βεςκούκη) 

Δίλαη ν ζεκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο δείθηεο κειινληηθήο απφπεηξαο απηνθηνλίαο. Ο 

θίλδπλνο λέαο απφπεηξαο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο κεηά ηελ 

πξψηε απφπεηξα θαη παξακέλεη πςειφο εθφξνπ δσήο. 

Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο απμάλεη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απηνθηνλήζεη ή απνπεηξαζεί 

λα απηνθηνλήζεη θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 
 
2.Επιδράςεισ αυτοκτονίασ  

 

Οικογένεια (Παναγοπούλου) 

Τν άηνκν ζηα πξφζπξα ηεο απηνθηνλίαο είλαη ρακέλν ζε κηα δίλε καχξσλ ζθέςεσλ 

γηα ηελ δσή θαη ην κέιινλ ηνπ. Αλ έρεη νηθνγέλεηα, ζπλήζσο πηζηεχεη φηη ηνπο είλαη 

βάξνο, φηη ζα είλαη θαιχηεξα ρσξίο απηφλ. Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη αθξηβψο αληίζεηε. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο απηνθηνλίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα πνπ κέλεη πίζσ είλαη ηξαγηθέο. Τα 

νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ απψιεηα ηνπ αγαπεκέλνπ εληείλνληαη θαη 

πεξηπιέθνληαη απφ ην γεγνλφο φηη δηάιεμε ν ίδηνο λα βάιεη ηέινο ζηε δσή ηνπ. Ο 

πφλνο ηεο απψιεηαο ζπκβαδίδεη ζπρλά κε ζπκφ γηα ηνλ αγαπεκέλν πνπ ηνπο 

„εγθαηέιεηςε‟. Τν ζνθ αθνινπζεί ε ζχγρπζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζ‟ απηήλ 

ηελ ελέξγεηα. Βαζαληζηηθά εξσηήκαηα γηα ην αλ επζχλνληαη νη ίδηνη ή αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ην είραλ απνηξέςεη θαηαθιχδνπλ ην κπαιφ ηνπο.  Καη βεβαίσο ην 

ζηίγκα ηεο απηνθηνλίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη βαξχ. Η ειιεληθή θνηλσλία 

αληηκεησπίδεη κε πξνθαηάιεςε ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή, πφζν άιισζηε πεξηζζφηεξν 

φηαλ απηή νδεγεί ην άηνκν ζηελ απηνθηνλία. 

Πέξα απφ ηηο άκεζεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ε απηνθηνλία κπνξεί λα έρεη 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Γηεζλείο 

έξεπλεο επαλεηιεκκέλα έρνπλ δείμεη φηη έλα επεηζφδην απηνθηνλίαο ζηελ νηθνγέλεηα 

απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ζην κέιινλ ελφο λένπ θξνχζκαηνο 

απηνθηνλίαο ζηνπο θφιπνπο ηεο. Με άιια ιφγηα ζπλαληάκε πςειφηεξα πνζνζηά 

απηνθηνληψλ ζε παηδηά ή άιινπο ζπγγελείο αηφκσλ πνπ απηνθηφλεζαλ ζε ζρέζε κε 

ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

Δίλαη γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν πνπ νη νηθνγέλεηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ 

απηνθηνλία ρξεηάδνληαη ζηήξημε απφ ην άκεζν θαη επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Αληί γηα πξνθαηάιεςε αμίδεη λα ηνπο πξνζθέξνπκε θαηαλφεζε θαη αλ 

ρξεηαζηεί πξαθηηθή βνήζεηα. Ο πφλνο ηεο απηνθηνλίαο ηνπ αγαπεκέλνπ ίζσο δελ 

μεπεξληέηαη πνηέ. Όκσο νη αξλεηηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ κειψλ, 



θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, κπνξεί λα κεηξηαζηνχλ ζεκαληηθά, αλ ε νηθνγέλεηα 

θξαηήζεη κηα αλνηρηή ζηάζε πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα αίηηα αιιά 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απηνθηνλίαο γηα φινπο θαη παξέρεη έλα αζθαιέο ππνζηεξηθηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ έθθξαζε αθφκε θαη ησλ πην δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ. Βέβαηα ε 

πξφιεςε είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. Πνιιέο θνξέο ην άηνκν πνπ ζθέθηεηαη ηελ 

απηνθηνλία κηιάεη ζηνπο γχξσ ηνπ γηα ηελ καηαηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη γηα ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη νη άιινη ζα ήηαλ θαιχηεξα ρσξίο απηφλ. Δίλαη πξνηηκφηεξν ν 

ζπγγελήο ή θίινο ηνπ αηφκνπ λα ηνλ ξσηήζεη αλνηρηά αλ ζθέθηεηαη ηελ απηνθηνλία. 

Απηή ε εξψηεζε δελ ζα βάιεη ηελ ηδέα ζην θεθάιη ηνπ αηφκνπ, φπσο ίζσο  

θνβνχληαη. Αληίζεηα ζα ηνπο επηηξέςεη λα δεηήζνπλ βνήζεηα εηδηθνχ γηα λα 

απνηξέςνπλ κηα ηξαγηθή θαηάιεμε. Η έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ ίζσο δψζεη 

ηελ επθαηξία ζηελ νηθνγέλεηα λα πείζεη ην άηνκν φηη ην βάξνο ηνπ εθνχζηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά πην νιέζξην γηα φινπο απφ ην βάξνο ησλ ησξηλψλ δπζθνιηψλ 

ηεο δσήο ηνπ. 

 

 



3.Θρηςκεία και 
αυτοκτονία…ςυγκρούονται; 

Η ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζξεζθεηψλ απέλαληη ζηελ απηνθηνλία είλαη αξλεηηθή. Οη 

ζξεζθείεο απηέο, φληαο ζηνλ αληίπνδα ηνπ αηνκηθηζκνχ, δέρνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

σο κία εληαία νληφηεηα, κε επίθεληξν ην Θείν ζηνηρείν, γχξσ απφ ην νπνίν 

αλαπηχζζνληαη φια ηα άιια ζηνηρεία, δειαδή ην αλζξψπηλν θαη ην θνζκηθφ, ην 

έκςπρν θαη ην άςπρν, ην έιινγν θαη ην άινγν. Η δσή αλήθεη ζηνλ ζετθφ παξάγνληα 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ξπζκφ ησλ φλησλ ζε φιε ηελ θιίκαθα ηεο 

χπαξμήο ηνπο. Καζέλα εληάζζεηαη θαη ππνηάζζεηαη ζηνλ θχθιν ηεο δσήο θαη ηνπ 

ζαλάηνπ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ζείν ζηνηρείν. Ο άλζξσπνο ινηπφλ δελ δηθαηνχηαη 

λα δηαηαξάμεη ηνλ θχθιν ηεο δσήο θαη γη΄απηφ απαγνξεχεηαη ν θφλνο ηνπ άιινπ 

αλζξψπνπ φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ 

 

Ιςλάμ (Βεςκούκη) 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ  

Σε πνιιέο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο φπσο ην Ιζιάκ, ε απηνθηνλία ζεσξείηαη ακαξηία 

απέλαληη ζην Θεφ. Η απηνρεηξία ζεσξείηαη εγσηζηηθή θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ακαξησιή. 

Τν Ιζιάκ παξνπζηάδεηαη αξθεηά απζηεξφ ζην δήηεκα απηφ, θαζφηη ν Αιιάρ θαζνξίδεη 

ηε κνίξα ησλ αλζξψπσλ, άξα θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα έξζεη ην ηέινο ηεο δσήο. Τελ 

απηνθηνλία ηελ θαηαδηθάδνπλ φιεο νη ζξεζθείεο αλέθαζελ σο έγθιεκα βαξχηαην. 

Αθφκα, ην Ιζιάκ, ζχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, σο χςηζηε αξεηή ζεσξείηαη ε 

απφιπηε ππνηαγή ηνπ αλζξψπνπ ζηε ζεία βνχιεζε, πξνο ηελ νπνία ε απηνθηνλία 

σο εθνχζηα θαηαζηξνθή ηεο δσήο είλαη παληειψο αζπκβίβαζηε. 

 

ΕΠΙΘΕΕΙ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ  

Η απηνθηνλία ζην Ιζιάκ είλαη κεγάιε ακαξηία. Ο Πξνθήηεο Μνπράκαλη: 

«…θαη όπνηνο ζθνηώλεη ηνλ εαπηό ηνπ κε ζίδεξν ηόηε ην ζίδεξν απηό ζα παξακείλεη ζηα 

ρέξηα ηνπ θαη ζα ην θαξθώλεη ζηελ θνηιηά ηνπ ζηελ Κόιαζε, αησλίσο» {Μποςσάπι, 5778} 

Όπνηνο ζθνηώλεη ηνλ εαπηό ηνπ, σο ηηκσξία κεηά ζάλαηνλ, ζα δνινθνλεί ζπλερόκελα ηνλ 

εαπηό ηνπ κε ηνλ ηξόπν πνπ απηνθηόλεζε ζηελ επίγεηα δσή. Η κόλε εμαίξεζε θαη 

απαιιαγή αθνξά απηόλ πνπ δελ γλώξηδε ηελ απαγόξεπζε. Γηα ην άηνκν πνπ δελ 

γλώξηδε, ειπίδνπκε κε ηελ άδεηα ηνπ Αιιάρ, ηελ απαιιαγή ηνπ από απηήλ ηελ ηηκσξία λα 

Τν είλαη θάπνηνο κάξηπξαο γηα ηνλ Αιιάρ έρεη θαλόλεο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη είλαη 

γλσζηό κόλν ζηνλ Αιιάρ, Σύκθσλα όκσο κε πνιινύο Μνπζνπικάλνπο ιόγηνπο νη 

πξάμεηο θαη νη ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνύλ όζνη δηαιέγνπλ λα θάλνπλ επηζέζεηο απηνθηνλίαο 



δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο απηέο. . {Ίμπν Οςθηαμήν, από την επεξήγηση τος 

Ριάαντοςρ – Σαλισήν, τόμορ 1, σελ.165-166} 

Όπσο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, ππό ην θσο ησλ απζεληηθώλ Ιζιακηθώλ πεγώλ, ε Νηάεο 

(ΙΣΙΣ) θάλεη ηα αθξηβώο αληίζεηα από απηά πνπ δηδάζθεη ν Πξνθήηεο Μνπράκαλη Άξα 

πσο ινγίδνληαη σο Μνπζνπικάλνη; Τα εγθιήκαηα θαηά αζώνπ πιεζπζκνύ, από 

«Ιζιακηθέο» ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο, όρη κόλν δελ ζπλαληηνύληαη ζηηο πεγέο ηνπ Ιζιάκ 

αιιά αλαηξνύληαη κε ηνλ πην μεθάζαξν θαη νινθιεξσηηθό ηξόπν. 

 
Ιουδαΰςμόσ (Κουνάβη) 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ  

 Ο Ινπδατζκφο παιηφηεξα θαηαδίθαδε ηελ απηνθηνλία σο ακαξηία. Όκσο ν ζχγρξνλνο 

ηνπδατζκφο απνζηαζηνπνηείηαη θάπσο απφ απηήλ ηελ άπνςε θαη αληίζεηα 

αλαγλσξίδεη απηήλ ηελ πξάμε σο ζρεηηθά φκνηα κε ηνλ ζάλαην απφ αζζέλεηα ή 

δηαηαξαρή (κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ζθνπίκσο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο) 

Αθφκε, ε απηνθηνλία δελ έρεη απαγνξεπζεί πνηέ ξεηά ζην Ταικνχδ θαη νη ξαβίλνη 

δεηνχλ απφ ηνπο πηζηνχο λα είλαη θαηαδεθηηθνί θαη ζπκπνλεηηθνί πξνο ηα ζχκαηα ή 

ηνπο επηδψληεο . 

Η εβξατθή παξάδνζε ζεσξεί ηελ δηαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο κία απφ ηηο 

πξσηαξρηθέο ηεο εζηθέο αμίεο θαη απαγνξεχεη νηηδήπνηε κπνξεί λα ειαηηψζεη ή 

ηειεηψζεη ηελ δσή. Παξφια απηά δελ ππνρξεψλεη ηνπο γηαηξνχο λα θξαηνχλ ζηελ δσή 

έλαλ εηνηκνζάλαην αζζελή   

Δίλαη επίζεο αληίζεην ζηνλ Δβξατθφ λφκν λα βνεζήζεηο θάπνηνλ λα ζθνηψζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ αθνχ είλαη απαγνξεπκέλν λα βνεζήζεηο θάπνηνλ λα παξαβεί ηνλ εβξατθφ 

λφκν. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηαθηθέο ηηκέο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο απηφρεηξεο, ε απηνθηνλία αλ 

θαη απνηξέπεη ηελ απφδνζε ηηκψλ κέζσ  κεριών θαη ηνπ εσπέντ, δελ απαγνξεχεη ην 

θνκκάηη πνπ αθνξά ηνπο πελζνχληεο – ζηελ ζχγρξνλε επνρή δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ γηα λα αξλεζεί ην ζχλνιν ηεο ηειεηήο. Πξαθηηθά, κφλν ε 

πεξίπησζε ησλ απνζηαηψλ είλαη ν κφλνο ιφγνο γηα λα αξλεζεί ε ηαθή ζε εβξατθφ 

λεθξνηαθείν ζχκθσλα κε ην εβξατθφ ηππηθφ. 

 

 

 

 
 

 

 



Φριςτιανιςμόσ-Ορθοδοξία (Παναγοπούλου) 

Η ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο απέλαληη ζηελ απηνθηνλία είλαη θαζαξά αξλεηηθή θαη ην 

θαηλφκελν αληηκεησπίδεηαη κε κεγάιε απζηεξφηεηα. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο 

Ιεξνχο Καλφλεο απαγνξεχνπλ ηελ ηέιεζε ηεο εμφδηνπ Αθνινπζίαο ζε απηφρεηξεο 

εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ιφγσ ςπρηθήο πγείαο.  Καηά ηελ ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία ν 

Κχξηνο  έδσζε ην δψξν ηεο δσήο θαη  θαλείο δελ έρεη δηθαίσκα λα ηελ αθαηξεί κφλνο 

ηνπ.  

Παξφιν πνπ ε Δθθιεζία θαηαθξίλεη ινηπφλ ηελ απηνρεηξία είλαη πξφζπκε λα 

ππνδερηεί ηνλ θαζέλα πνπ αληηκεησπίδεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα θαζψο νη πηζηνί 

έρνπλ επζχλε λα ζηεξίδνπλ ηνλ ζπλάλζξσπν πνπ ππνθέξεη . Γελ σξαηνπνηεί 

καταςτάςεισ αλλά αντίκετα παρουςιάηει τθν πίςτθ ςτον Χριςτό ωσ ελπίδα  και ζηήξηγκα. 

Σίγνπξα ινηπφλ ε απηνθηνλία δελ είλαη ιχζε. Ο ρξηζηηαλφο νθείιεη λα αληηκεησπίδεη 

ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο κε δηάζεζε κεηάλνηαο γηα ηα ιάζε ηνπ θαη κε ηαπείλσζελα 

δεηήζεη ηελ βνήζεηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. 

Βουδιςμόσ (Κεκάτου) 

Η ΖΩΗ  

Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηηο απφςεηο ησλ βνπδηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ απηνθηνλία πξέπεη 

πξψηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ δσή πνπ δηαθέξνπλ πνιχ απφ 

εθείλεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζξεζθεηψλ. Η δσή αληηκεησπίδεηαη σο δνθηκαζία 

βάζαλν θαη θαηά ζπλέπεηα κέζν ιχηξσζεο ηεο ςπρήο. Ο Βνπδηζκφο δηδάζθεη φηη φινη 

νη άλζξσπνη δνθηκάδoληαη ζε νπζηαζηηθφ βάζαλν (dukkha), πνπ πξνέξρεηαη ή  απφ 

ηηο αξλεηηθέο πξάμεηο παξειζφληνο (karmically), ή αθξηβψο απφ ην λα βξίζθεηαη 

θαλείο κέζα  ζε έλαλ θχθιν  γέλλεζεο θαη  ζαλάηνπ (κεηελζαξθψζεσλ) πνπ 

νλνκάδεηαη samsara. Γεδνκέλνπ φηη φια είλαη ζε κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε 

παξνδηθφηεηαο ή ξνήο, ηα άηνκα δνθηκάδνληαη ζηα εθήκεξα γεγνλφηα ηεο δσήο. Γηα 

λα έξζεη ζην ηέινο ηνπ ην samsara  πξέπεη θαλείο λα θηάζεη ζην αλψηαην πλεπκαηηθφ 

επίπεδν ηνπ Γηαθσηηζκνχ (Νηξβάλα.) 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ  

Γηα ηνλ Βνπδηζκφ ε απηνθηνλία ζεσξείηαη κελ θαθή πξάμε φρη φκσο άμηα ηηκσξίαο. 

Μάιηζηα ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν ζάλαηνο απηφο κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηφηηκνο 

θαζψο ν απηφρεηξαο ζπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα δερζεί ην βαζαληζηήξην dukkha.  

Δπίζεο ζεσξείηαη ιχηξσζε απφ ηελ θαηαπίεζε. Αξθεηέο ΜΚΟ ζηελ Κίλα θαη ζην 

Θηβέη έρνπλ δηακαξηπξεζεί γηα παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 
 

  



4.υμπτώματα αυτοκτονικήσ 
ςυμπεριφοράσ(Κεκάτου) 

Προειδοποιητικά ςημάδια ςτη ςυμπεριφορά ενόσ ανθρώπου που 

ςκέφτεται να αυτοκτονήςει  

1. Παξακειεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκθάληζε 

2. Δθδειψλεη παξαθηλδπλεπκέλε ζπκπεξηθνξά. 

3. Δίλαη πνιχ ζιηκκέλνο, αλήζπρνο ή βξίζθεηαη ζε παληθφ 

4. Κιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, απνκνλψλεηαη απφ θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο 

5. Γπζθνιεχεηαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ 

6. Φάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξηλ ηνλ επραξηζηνχζαλ 

7. Πέθηεη ε απφδνζή ηνπ ζηε δνπιεηά ή ην ζρνιείν 

8. Παξνπζηάδεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (γίλεηαη απαηζηφδνμνο, 

επεξέζηζηνο, απαζήο) 

9. Μηιά γηα ην ζάλαην ή γηα ηελ απηνθηνλία 

10. Αιιάδνπλ νη δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο (έρεη απμεκέλε φξεμε ή αληίζεηα έρεη 

κεησκέλε φξεμε θαη ράλεη βάξνο) 

11. Αιιάδνπλ νη ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ ηνπ (έρεη αυπλία ή ππλειία) 

12. Αηζζάλεηαη απειπηζκέλνο θαη αβνήζεηνο 

13. Αηζζάλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν 

14. Έρεη ηελ μαθληθή επηζπκία λα ηαθηνπνηήζεη πξνζσπηθέο ππνζέζεηο 

(ζπληάζζεη ηε δηαζήθε ηνπ) Φαξίδεη πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα 

15. Παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο εη απμεκέλε ρξήζε αιθνφι, 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

16. Παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο  

17. Βίσζε πξφζθαηα ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηε δσή ηνπ 

Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έλαλ έληνλν απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θη έρνπλ έηνηκν πιάλν 

ζαλάηνπ, δελ θαηαθεχγνπλ ζε απηφ ην δηάβεκα απιά θαη κφλν επεηδή βαξηνχληαη λα 

δήζνπλ άιιν ή δελ ζέινπλ λα δήζνπλ άιιν. Οη άλζξσπνη ΓΔΝ ζέινπλ λα πεζάλνπλ, 

ζέινπλ λα ζθνηψζνπλ ηνλ πφλν πνπ έρνπλ κέζα ηνπο, γηαηί δελ κπνξνχλ άιιν λα 

ηνλ  αληέμνπλ. 



ΕΤΘΑΝΑΙΑ 

Ο φξνο επζαλαζία δεκηνπξγήζεθε απ' ηνλ Άγγιν θηιφζνθν Φξάλζηο Μπέηθνλ 

(Francis Bacon), ν νπνίνο έγξαςε φηη «ην έξγν ηεο ηαηξηθήο είλαη ε απνθαηάζηαζε 

ηεο πγείαο θαη ε θαηαπξάπλζε ησλ πφλσλ, φρη κφλν φηαλ ε θαηαπξάπλζε απηή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζεξαπεία, αιιά θαη φηαλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη έλαλ εχθνιν 

θαη γαιήλην ζάλαην». Η ζέζε απηή έθεξε ζην πξνζθήλην πνιιέο δηακάρεο πνπ έγηλαλ 

νμχηεξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αξρηθά ε ζέζε απηή ζηάζεθε αληηκέησπε ζηε 

ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κφλνλ ν Θεφο κπνξεί λα δηαζέζεη ηε 

δσή θαη ηνλ ζάλαην, θαη αθνχ ν πφλνο έρεη θάπνηα αμία γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο, ζε 

θαλέλα δελ επηηξέπεηαη λα ζπληνκεχζεη ηνπο πφλνπο. Παξφια απηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο επζαλαζίαο κε δηθαηνινγεηηθά 

ηνλ νίθην πξνο ηνλ άλζξσπν πνπ ππνθέξεη, ηελ ζπζία γηα ράξε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη ηελ απαμία ηεο δσήο. Καη πάιη φκσο ζηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο 

πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ ν άλζξσπνο, εηδηθφο ή φρη, έρεη δηθαίσκα λα επηβνπιεχεηαη 

ηε δσή ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη έλα ηέινο εχθνιν θαη γαιήλην; Ηζηθφ 

πξφβιεκα πξνθχπηεη, επίζεο, φηαλ θάπνηνο πάζρσλ απφ αλίαηε λφζν δεηήζεη ν 

ίδηνο λα ηνπ επηβιεζεί επζαλαζία: Ο ζεξάπσλ ηαηξφο επηηξέπεηαη (κε ηελ εζηθή θαη 

φρη κε ηελ απζηεξά λνκηθή) έλλνηα λα πξάμεη αλάινγα, ζπλαηλψληαο ζηελ θαη' 

απαίηεζε ηνπ πάζρνληνο επζαλαζία; Τν δήηεκα παξακέλεη ηφζν εζηθά φζν θαη 

λνκηθά, αλνηθηφ. 

 

1.Κατηγορίεσ (Κεκάτου) 

Η επζαλαζία δηαθξίλεηαη, αλαιφγσο ηνπ εάλ ν ζλήζθσλ δίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ζε 

ηξεηο ηχπνπο: ηελ εθνχζηα, ηελ αθνχζηα θαη ηε κε εζεινληηθή (κε εζειεκέλε). Υπάξρεη 

αθφκε ε κε εζεινληηθή ελεξγφο, ε παζεηηθή, ε έκκεζε θαη ε ηαηξνυπνβνεζνχκελε 

απηνθηνλία. 

 

Σηνλ Πίλαθα I αλαθέξεηαη ε δηεζλψο ηζρχνπζα νξνινγία ηεο επζαλαζίαο, ε νπνία έρεη 

πνιιέο δηαηππψζεηο. Απηή ε πνιιαπιφηεηα ησλ φξσλ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζέγγηζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο. Πάλησο, γεληθά κπνξεί 

λα ιερζεί φηη ε δηάθξηζε απηή ησλ αλαθεξνκέλσλ φξσλ ηεο επζαλαζίαο, γίλεηαη κε 



βάζε ηελ πξφζεζε ηνπ ηαηξνχ, ηε θχζε ηεο θξίζηκεο πξάμεο θαη ηε ζπγθαηάζεζε ή 

ηελ απαίηεζε ηνπ αζζελνχο. 

ΕΚΟΤΙΑ ΕΝΕΡΓΟ  

Δίλαη ε ζθφπηκε ρνξήγεζε απφ ην γηαηξφ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ή ε εθαξκνγή 

άιισλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζην ζάλαην ηνπ αζζελνχο. Γηα ηελ πξάμε 

απηή απαηηείηαη ξεηή απαίηεζε θαη πιήξεο ζεηηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο. 

Αθνχζηα ελεξγφο. Δίλαη ε ζθφπηκε ρνξήγεζε απφ ην γηαηξφ θαξκάθσλ ή ε εθαξκνγή 

άιισλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζην ζάλαην ηνπ αζζελνχο. Ο αζζελήο είλαη 

δηαλνεηηθά ηθαλφο, αιιά δελ ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ ξεηή απαίηεζε θαη πιήξεο 

ζπγθαηάζεζε. Ο αζζελήο δε ξσηήζεθε αλ ζέιεη λα ηεξκαηίζεη ηε δσή ηνπ. 

 

ΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟ  

Σην πξψην ζθέινο είλαη παξφκνηα κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Όκσο, ν αζζελήο 

παξνπζηάδεη δηαλνεηηθή έθπησζε (δηαλνεηηθή αλαπεξία) θαη θαηά ζπλέπεηα αδπλαηεί 

ξεηά λα απαηηήζεη ην ζάλαηφ ηνπ. Παξάδεηγκα είλαη ν θσκαηψδεο αζζελήο. 

ΠΑΘΗΣΙΚΗ  

 Οξίδεηαη σο ε δηαθνπή ή ε απφζπξζε κηαο ππνζηεξηθηηθήο γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο (π.ρ. αλαπλεπζηήξαο) κε απνηέιεζκα ην ζάλαηφ ηνπ.  

ΕΜΜΕΗ 

 Οξίδεηαη σο ε ρνξήγεζε λαξθσηηθψλ ή άιισλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ αζζελνχο (π.ρ. πφλνπ), πνπ έρεη φκσο σο 

έκκεζν επαθφινπζν ηε βαζκηαία πξφθιεζε ζνβαξνχ βαζκνχ θαηαζηνιήο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά ην ζάλαηφ ηνπ.  

ΙΑΣΡΟΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ  

Ο γηαηξφο, πξνβαίλνληαο ζε θαξκαθεπηηθέο ή άιιεο παξεκβάζεηο ζηνλ αζζελή, 

γλσξίδεη ζπλεηδεηά φηη απηφο ζα ηηο λα ηεξκαηίζεη     δσή ηνπ.  

 

 

 



 

 

 

2.Νομοθεςία (Παναγοπούλου) 

 Αιβαλία: ε επζαλαζία λνκηκνπνηήζεθε ην 1999.  

 Απζηξαιία: Τν 1995 ε επζαλαζία λνκηκνπνηήζεθε ζην Βφξεην Γηακέξηζκα. 

 Βέιγην: Τν Κνηλνβνχιην λνκηκνπνίεζε ηελ πξαθηηθή ηεο επζαλαζίαο ζηα ηέιε 
Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2002. 

 Διβεηία: Παξακέλνπλ απαγνξεπκέλεο φιεο νη κνξθέο επζαλαζίαο κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ε ζαλαηεθφξα έλεζε. Η ειβεηηθή λνκνζεζία νξίδεη κφλν ηελ πξνκήζεηα 
κέζσλ γηα λα δηαπξάμεη θαλείο απηνθηνλία.

[3]
 

 Ηλσκέλν Βαζίιεην: Η επζαλαζία είλαη παξάλνκε. 

 ΗΠΑ: Σηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο ε επζαλαζία απαγνξεχεηαη. 

 Ιαπσλία: Γε δηαζέηεη επίζεκνπο λφκνπο γηα ηελ επζαλαζία. 

 Ιξιαλδηθή Γεκνθξαηία: Η επζαλαζία είλαη παξάλνκε. 

 Λνπμεκβνχξγν: Η επζαλαζία λνκηκνπνηήζεθε κε λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε απφ ην 
θνηλνβνχιην ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008 θαη ε επίζεκε έγθξηζή ηνπ έγηλε ζηηο 16 
Μαξηίνπ ηνπ 2009.

[4]
 

 Οιιαλδία: Τν 2002 ε ρψξα λνκηκνπνίεζε ηελ επζαλαζία, αλάκεζα ζηα άιια θαη κε 
ηε κνξθή ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο απφ γηαηξφ.

[5]
 

 Τατιάλδε: Σηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ 2007 ηέζεθε ζε ηζρχ Πξάμε γηα ηελ Δζληθή Υγεία, 
ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε επζαλαζία.

[6]
 

 Διιάδα: Η λνκνζεζία απαγνξεχεη απζηεξψο ηελ επζαλαζία ζηνλ άλζξσπν αθφκα θη 
αλ ππνθέξεη απφ θάπνηα αζζέλεηα πνπ δελ ζεξαπεχεηαη. 

 

3.Επιχειρήματα υπέρ ή κατά τησ 
ευθαναςίασ (Βεςκούκη- Κουνάβη) 
Επιχειρήματα υπέρ τησ ευθαναςίασ και τησ 
υποβοηθούμενησ αυτοκτονίασ 

Τα δχν θχξηα επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επζαλαζία θαη ηελ 

ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία πεξηιακβάλνπλ: 

Σο ηθικό επιχείρημα  

Σχκθσλα κε ην εζηθφ επηρείξεκα, ν θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα κπνξεί λα επηιέμεη 

πφηε θαη πψο ζα πεζάλεη θαη λα κπνξεί λα ην θάλεη κε αμηνπξέπεηα. 

Η έλλνηα ηεο «πνηφηεηαο δσήο» απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο ηεο άπνςεο. Η 

εζηθή πξνζέγγηζε απνξξίπηεη ην ζξεζθεπηηθφ επηρείξεκα (αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν 

παξαθάησ) ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη ε δσή είλαη ηεξή θαη είλαη πάληα πξνηηκφηεξε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1#cite_note-6


απφ ηνλ ζάλαην. Σχκθσλα κε ην εζηθφ επηρείξεκα ε δσή πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κφλν 

φηαλ ν αζζελήο βξίζθεη αμία ζε απηή. 

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επζαλαζία ή ηελ ππνβνεζνχκελε 

απηνθηνλία βάζεη ηνπ εζηθνχ επηρεηξήκαηνο πξέπεη λα κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε δσή 

ηνπ αλ αληηκεησπίδεη αθφξεην πφλν κε απνηέιεζκα λα ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

Σο πραγματιςτικό επιχείρημα  

Τν πξαγκαηηζηηθφ επηρείξεκα ππνζηεξίδεη φηη αξθεηέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ ηαηξηθή απνηεινχλ κία κνξθή επζαλαζίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο αζζελήο δίλεη εληνιή «κε αλάλεςεο», δειαδή δεηά λα 

κελ γίλεη πξνζπάζεηα αλάλεςεο αλ ζηακαηήζεη ε θαξδηαθή ιεηηνπξγία ή ε αλαπλνή 

ηνπ. 

Αξθεηνί έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη απηή ε πξαθηηθή απνηειεί κία κνξθή παζεηηθήο 

επζαλαζίαο, θαζψο ν αζζελήο αξλείηαη κία ζεξαπεία πνπ ελδερνκέλσο ζα έζσδε ηε 

δσή ηνπ. 

Μία άιιε ακθηιεγφκελε πξαθηηθή είλαη ε παξεγνξεηηθή θαηαζηνιή. Απηή εθαξκφδεηαη 

φηαλ έλαο αζζελήο βηψλεη αθφξεην πφλν πνπ δελ κπνξεί λα αλαθνπθηζηεί κε άιιν 

ηξφπν, επνκέλσο νη γηαηξνί ρνξεγνχλ θάξκαθα κε ζθνπφ ηελ θαηαζηνιή ηνπ. Η 

παξεγνξεηηθή θαηαζηνιή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε αζζελείο κε βαξηά εγθαχκαηα 

πνπ πξφθεηηαη λα πεζάλνπλ. 

Αλ θαη ε παξεγνξεηηθή θαηαζηνιή δελ επηηειείηαη κε ζθνπφ λα ηεξκαηίζεη ηε δσή, 

αξθεηά απφ ηα θαηαζηαιηηθά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηέο θνξέο 

επηηαρχλνπλ ην ζάλαην. Δπνκέλσο, ε παξεγνξεηηθή θαηαζηνιή ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί αθφκα θαη ελεξγή επζαλαζία. 

Τν πξαγκαηηζηηθφ επηρείξεκα ππνζηεξίδεη φηη εθφζνλ ε επζαλαζία εθαξκφδεηαη ήδε 

κε απηέο ηηο κνξθέο, ζα κπνξνχζε λα λνκηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεηαη 

ζσζηά θαη ειεγρφκελα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί, πάλησο, φηη νη παξαπάλσ απφςεηο γηα ηε κε αλάλεςε θαη ηελ 

παξεγνξεηηθή θαηαζηνιή είλαη αξθεηά ακθηιεγφκελεο θαη δελ είλαη απνδεθηέο απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο γηαηξνχο θαη  λνζειεπηέο. 

Επιχειρήματα κατά τησ ευθαναςίασ και τησ 
υποβοηθούμενησ αυτοκτονίασ 

Σο θρηςκευτικό επιχείρημα  



Τν πιένλ θνηλφ ζξεζθεπηηθφ επηρείξεκα ππνζηεξίδεη φηη ν άλζξσπνο είλαη 

δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ, επνκέλσο θαη‟ επέθηαζε ε αλζξψπηλε δσή είλαη ηεξή. Απηφ 

είλαη γλσζηφ σο «ηεξφηεηα ηεο δσήο». 

Μφλν ν Θεφο κπνξεί λα απνθαζίζεη πφηε ζα ηειεηψζεη ε δσή ηνπ θάζε αλζξψπνπ 

επνκέλσο ε επζαλαζία απνηειεί πξάμε αληίζεηε ζην ιφγν Τνπ θαη επνκέλσο 

ακαξηία. 

Η πεπνίζεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή ζηνλ Φξηζηηαληζκφ αιιά θαη ζε άιιεο 

ζξεζθείεο.  Ωζηφζν αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε πνηφηεηα 

δσήο είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ ηεξφηεηά ηεο. 

Αξθεηνί κε ζξεζθεπφκελνη άλζξσπνη αληηηίζεληαη επίζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

επζαλαζίαο θαζψο πηζηεχνπλ φηη ε ηειεπηαία ππνβαζκίδεη ηελ αμία ηεο δσήο. 

Σο επιχείρημα τησ αλυςιδωτήσ αντίδραςησ  

Σχκθσλα κε απηφ ην επηρείξεκα, φηαλ κία ηαηξηθή ππεξεζία, θαη θαη‟ επέθηαζε ην 

θξάηνο, μεθηλά λα «ζθνηψλεη» ηνπο πνιίηεο ηνπ, μεπεξλά κία λνεηή εζηθή γξακκή θαη 

δεκηνπξγεί πξνεγνχκελν πνπ δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη. 

Γεκηνπξγείηαη εχινγα ε αλεζπρία φηη ε λνκηκνπνίεζε ηεο εθνχζηαο επζαλαζίαο 

πξννδεπηηθά ζα επηθέξεη λνκηκνπνίεζε θαη ηεο αθνχζηαο επζαλαζίαο. 

Η λνκηκνπνίεζε ηεο εθνχζηαο επζαλαζίαο κπνξεί ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε έλα 
επξχ θάζκα απξφβιεπησλ ζπλεπεηψλ φπσο: 

 Βαξηά άξξσζηνη πνπ ρξεηάδνληαη ζπλερή θξνληίδα, ή αζζελείο κε βαξηέο αλαπεξίεο, 
κπνξεί λα επηδηψμνπλ κία επζαλαζία γηα λα κελ απνηεινχλ βάξνο ζηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο. 

 Η λνκηκνπνίεζε ηεο επζαλαζίαο κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηελ έξεπλα γηα λέεο 
παξεγνξεηηθέο ζεξαπείεο θαη πηζαλψο λα απνηξέςεη ηελ αλαθάιπςε ζεξαπεηψλ γηα 
αζζέλεηεο πνπ ζεσξνχληαη ζήκεξα αλίαηεο. 

 Δλδερνκέλσο, κία ιαλζαζκέλε δηάγλσζε αλίαηεο λφζνπ απφ έλαλ γηαηξφ κπνξεί λα 
θαηαιήμεη ζε επζαλαζία ηνπ αζζελνχο. 
 

Σο επιχείρημα τησ ιατρικήσ ηθικήσ  

Τν επηρείξεκα ηεο ηαηξηθήο εζηθήο, πνπ έρεη αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ην επηρείξεκα 
ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε λνκηκνπνίεζε ηεο επζαλαζίαο 
απνηειεί παξαβίαζε ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο εζηθήο. 
Σπγθεθξηκέλα, ν Γηεζλήο Κψδηθαο Ιαηξηθήο Ηζηθήο αλαθέξεη φηη «Ο γηαηξφο πξέπεη 
πάληνηε λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε δσή». 

Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ γηαηξνχ λα πξνθπιάζζεη ηε δσή ηνπ αζζελνχο ίζσο 
επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο κειινληηθέο ζρέζεηο γηαηξψλ-αζζελψλ. Η επηηάρπλζε 
ηνπ ζαλάηνπ ζε αξθεηνχο αζζελείο κπνξεί λα γίλεη ζπλήζεηα γηα ηνλ γηαηξφ κε 
απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηε ζπκπφληα ηνπ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ηνπο αλαπήξνπο ή 
ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ αλίαηεο λφζνπο. 



Με ηε ζεηξά ηνπο, νη αζζελείο κε πνιχπινθα πξνβιήκαηα πγείαο ή ζνβαξέο 
αλαπεξίεο κπνξεί λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ην γηαηξφ θαη ηηο πξνζέζεηο 
ηνπ. Ο αζζελήο κπνξεί λα πηζηέςεη φηη ν γηαηξφο πξνηηκά λα ηνλ «ζθνηψζεη» παξά 
λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα έλα δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ πεξηζηαηηθφ. 

Σο εναλλακτικό επιχείρημα  

Τν ελαιιαθηηθφ επηρείξεκα ππνζηεξίδεη φηη νη εμειίμεηο ζηελ παξεγνξεηηθή αγσγή θαη 
ηε ζεξαπεία ησλ ςπρηαηξηθψλ λφζσλ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη θαλέλαο 
αζζελείο δελ ζα βηψλεη αλππφθνξν πφλν είηε ζσκαηηθφ είηε ςπρνινγηθφ. 

Σχκθσλα κε ην επηρείξεκα απηφ, αλ έλαο αζζελήο ιάβεη ηελ θαηάιιειε αγσγή, ζην 
θαηάιιειν πεξηβάιινλ, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη ζα έρεη έλα αμηνπξεπή θαη 
αλψδπλν θπζηθφ ζάλαην. 

   
3.Ευθαναςία και ελληνική Ορθόδοξη 
εκκληςία (Βεςκούκη-Κεκάτου-
Κουνάβη-Παναγοπούλου) 

Η Δθθιεζία καο πνχ πηζηεχεη ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο, ζηελ αλάζηαζε ηνπ 

ζψκαηνο, ζηελ αηψληα πξννπηηθή θαη πξαγκαηηθφηεηα, ζηνπο πφλνπο σο "ζηίγκαηα 

ηνπ Κπξίνπ Ιεζνχ ελ ησ ζψκαηη εκψλ" (Γαι. ζη' 17), ζηηο δνθηκαζίεο σο αθνξκέο θαη 

επθαηξίεο ζσηεξίαο, ζηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θνηλσλίαο αγάπεο θαη 

ζπκπαξαζηάζεσο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θάζε ζάλαην πνχ απνηειεί απνηέιεζκα 

αλζξσπίλσλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ - φζν "θαιφο" θαη αλ νλνκάδεηαη - ηνλ 

απνξξίπηεη σο "πβξηλ" θαηά ηνπ Θενχ. Κάζε δε ηαηξηθή πξάμε πνχ δελ ζπληειεί ζηελ 

παξάηαζε ηεο δσήο, σο ν φξθνο ηνπ Ιππνθξάηε νξίδεη, αιιά πξνθαιεί επίζπεπζε 

ηεο ζηηγκήο ηνπ ζαλάηνπ, ηελ θαηαδηθάδεη σο αληηδενληνινγηθή θαη πξνζβιεηηθή ηνπ 

ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. 

Απφ πιεπξάο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ειήθζεζαλ θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

δηαθψηηζε θαη ελεκέξσζε ηνπ ιανχ επάλσ εηο ην ακθηιεγφκελν ζέκα ηεο 

επζαλαζίαο. 

Σηελ Διιάδα επεηδή επδνθηκεί αθφκα ε αγάπε δεηλνπαζεί ε επζαλαζία, ε νπνία δελ 

θαίλεηαη πξνο ην παξφλ φηη εκπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία πνχ αθνινπζεί ζηελ 

Οιιαλδία θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟ 

Εν κατακλείδι, μζςω αυτισ τθσ εργαςίασ εμβακφναμε ςε εφφλεκτα προβλιματα τθσ 

ςθμερινισ εποχισ  που απαςχολοφν μικροφσ και μεγάλουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Πιραμε 

αρκετζσ πλθροφορίεσ και γνωρίςαμε καλφτερα τουσ λόγουσ που φκάνουν ζναν άνκρωπο 

ςτθν κζλθςθ τθσ αυτοχειρίασ. Επίςθσ,  ο όροσ ευκαναςία πριν από αυτι τθν εργαςία 

αποτελοφςε απλϊσ ζνα άκουςμα. Όμωσ, καταφζραμε να τον κατανοιςουμε και να 

προβλθματιςτοφμε ςχετικά με το πόςο θκικι πράξθ είναι. Ελπίηουμε οι αναγνϊςτεσ τθσ 

εργαςίασ αυτισ να νιϊςουν ενιμεροι και να οδθγθκοφν ςτα δικά τουσ ςυμπεράςματα με 

βάςθ τα δφο κζματα. Αλλά και να ςυλλογιςτοφν και οι ίδιοι τα αίτια και τισ ςυνζπειεσ 

αυτϊν.  
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1. Κριτήρια επιλογήσ θέματοσ 

   Ζ νκάδα καο  απνθάζηζε λα επηιέμεη σο ζέκα εξγαζίαο “ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΡΓΑΝΩΝ & 

TRAFFICKING ’’ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο : 

1. Γηα λα ελεκεξσζνχκε θαη λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο γηα φηη αθνξά απηφ 

ηα ζέκα. 

2. Γηα λα γλσξίζνπκε έλα ζέκα ην νπνίν δελ αλαιχεηαη ζπρλά θαη ζε βάζνο, κηαο θαη 

απνηειεί ζέκα ’’ηακπνχ’’. 

3. Γηα λα δνχκε ηη θξχβεηαη πίζσ απφ έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα . 

4. Αλάγθε πξφζζεησλ γλψζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

5. Σέινο , δηφηη  είλαη έλα ζέκα ην νπνίν αθνξά ηελ θνηλσλία φπνπ δνχκε , ηφζν ζηελ 

ρψξα καο φζν θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

2. Παρουςίαςη του θέματοσ 

Ζ εξγαζία καο φπσο θαλεξψλεη θαη ν ηίηινο αθνξά αξρηθά ην εκπφξην νξγάλσλ , αιιά 

θαη ηνtrafficking, δειαδή ηε ζσκαηεκπνξία. Θέκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ γλσξίζεη ζσζηά 

θαη θαηάιιεια παηδηά ηεο ειηθίαο καο. Θα αλαθεξζνχκε ζε πεξηπηψζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ ρψξα καο, Διιάδα, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δηαδξακαηίδνληαη 

ζην εμσηεξηθφ. Θα δνχκε παξαδείγκαηα ηα νπνία πεγάδνπλ κέζα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

δσή, θαζψο επίζεο ζα αλαδεηήζνπκε βαζχηεξεο έλλνηεο γηα ηα δχν απηά ζέκαηα. 

Σέινο,ζηφρνο καο είλαη λα γλσξίζνπκε ηφζν εκείο φζν θαη νη ζπκκαζεηέο καο , έλα ζέκα 

γηα  ην νπνίνδελ γλσξίδνπκε θάηη, πέξα απφ ηα βαζηθά . 

3. κοπόσ τησ εργαςίασ 
θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα γλσξίζνπκε βαζχηεξα  φηη αθνξά ην εκπφξην 

νξγάλσλ αιιά θαη ην trafficking. Δπίζεο, θαινχκαζηε λα βξνχκε έγθπξεο πιεξνθνξίεο 

νη νπνίεο ζα ηαηξηάδνπλ θαηάιιεια ζε απηά ηα δπν ζέκαηα. αλ νκάδα ε επηηπρία ηεο 

εξγαζίαο καο ζα είλαη λα πεξάζνπκε ηα θαηάιιεια κελχκαηα αιιά θαη ηηο νξζέο 

γλψζεηο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο  ζηα ππφινηπα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ 

καο αιιά θαη ηνπ projectζην νπνίν βξηζθφκαζηε. Σέινο, θίλεηξφ καο απνηειεί ε αλάγθε 

καο λα απνθηήζνπκε  πξφζζεηεο γλψζεηο θαη επηπιένλ ζέκαηα πνπ αγγίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηνπ εκπνξίνπ νξγάλσλ θαη ηνπ trafficking. 
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4. Ειςαγωγικέσ έννοιεσ 

Σν εκπφξην νξγάλσλ είλαη ε αγνξαπωιεζία αλζξώπηλωλ νξγάλωλ κε ηειηθό 

ζθνπό ηε κεηακόζρεπζή ηνπο ζε αξξώζηνπο. Ζ πξαθηηθή είλαη παξάλνκε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, σζηφζν ε πψιεζε ηνπ ελφο λεθξνχ ζην Ηξάλ, κε ζθνπφ ην 

θέξδνο, επηηξέπεηαη, ελψ ζηελ Κίλα ζπλεζίδεηαη λα ιακβάλνληαη φξγαλα απφ λεθξνχο ή 

εθηειεζκέλνπο θπιαθηζκέλνπο. Οη λεθξνί είλαη ην πην θνηλφ αληηθείκελν ηνπ εκπνξίνπ 

νξγάλσλ, θαζψο ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δηαζέηεη δπν απφ απηνχο θαη έηζη θάπνηνο 

πνπ βξίζθεηαη ζε έλδεηα κπνξεί λα πσιήζεη ηνλ έλα. Σα ρξήκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη 

δφηεο λεθξνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο θπκαίλνληαη απφ 800-10.000 δνιάξηα, ελψ ν 

ιήπηεο ηνπ νξγάλνπ θαηαβάιιεη αξθεηά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Δπίζεο ππάξρνπλ 

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ηφζν ηνπ δφηε φζν θαη ηνπ ιήπηε, ιφγσ κεηεγρεηξεηηθψλ 

επηπινθψλ ή αλνζνινγηθήο αζπκβαηφηεηαο. 

Σν θαηλφκελν έρεη παξνπζηαζηεί επεηδή ε δήηεζε νξγάλσλ πξνο κεηακφζρεπζε 

απφ αζζελείο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά είηε απφ δσληαλνχο είηε απφ 

λεθξνχο δφηεο. Έηζη, ην εκπφξην νξγάλσλ αλζεί εηδηθά ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

φπσο ζηελ Ηλδία, ην Παθηζηάλ, ηε Βξαδηιία θαη ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, πνπ 

ζεσξνχληαη "εμαγσγείο" νξγάλσλ, ελψ θπξηφηεξνη ιήπηεο ("εηζαγσγείο") είλαη ρψξεο 

φπσο νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία θ.α.• ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ρψξεο ν 

αξηζκφο κεηακνζρεχζεσλ πνπ γίλεηαη ζε ππεθφνπο ηνπο ζε ηξίηεο ρψξεο μεπεξλά απηφλ 

ησλ κεηακνζρεχζεσλ πνπ γίλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη 

"ηνπξηζκφο κεηακνζρεχζεσλ", φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηε κεηαθίλεζε είηε ηνπ δφηε, είηε 

ηνπ ιήπηε είηε θαη ησλ δπν ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα ε κεηακφζρεπζε. 

ηε Βξαδηιία θαη ηε Νφηηα Αθξηθή έρεη δηαπηζησζεί φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη θπθιψκαηα 

δηαθίλεζεο αλζξψπσλ (trafficking) κε ζθνπφ ην παξάλνκν εκπφξην νξγάλσλ. 

5. ύγχρονη εποχή 

ηελ ζεκεξηλή επνρή ην εκπφξην νξγάλσλ έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηφζν νη αλαπηπγκέλεο φζν θαη νη 

αλαπηπζζφκελεο αληηκεησπίδνπλ ην πιένλ παγθφζκην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. πλεπψο έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ , γηα ην ιφγν απηφ αξθεηνί θαηαθεχγνπλ ζε αληίμνεο ιχζεηο. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ Δπξψπε έρεη ππξνδνηήζεη ηελ αχμεζε ζην εκπφξην ησλ αλζξσπίλσλ 

νξγάλσλ, ελψ ε καχξε αγνξά νξγάλσλ έρεη εμαπισζεί αθφκε θαη ζηελ ρψξα 

καο,θαζψο νη νηθνγέλεηεο επηδεηνχλ θάζε δπλαηφ ηξφπν ψζηε λα απνθνκίζνπλ ηα πξνο 

ην δελ.  

Δκπεηξνγλψκνλεο αλαθέξνπλ φηη ε καχξε αγνξά αλζξσπίλσλ νξγάλσλ ε νπνία 

παξαδνζηαθά εδξάδεη ζηε Ηλδία, ηελ Κίλα, ηε Βξαδηιία θαη ηηο Φηιηππίλεο επεθηείλεηαη 
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αθφκε θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε: ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαζψο θαη θησρά Βαιθαληθά θξάηε φπσο ε εξβία. 

Οη επάισηνη θαη πάκθησρνη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα πνπιήζνπλ ηα λεθξά ηνπο, 

ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ ηνπο αθφκε θαη ηνπο πλεχκνλέο ηνπο!! σο απνηέιεζκα ηνπ 

θαχινπ θχθινπ ηεο θηψρεηαο, ησλ παξάλνκσλ ηζηφηνπσλ πψιεζεο αλζξσπίλσλ 

νξγάλσλ, ηεο δξάζεο ησλ δηαθηλεηψλ αλζξσπίλσλ νξγάλσλ θαη ηεο παγθφζκηαο 

έιιεηςεο ζε φξγαλα πξνο κεηακφζρεπζε. 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα,έλαο 46ρξνλνο επηρεηξεκαηίαο απφ ηνλ Πεηξαηά δήισζε 

πξφζθαηα φηη ν κφλνο ηξφπνο πνπ ππήξρε γηα λα ζψζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απφ ην λα 

βξεζεί ζηνλ δξφκν ήηαλ λα πνπιήζεη ην λεθξφ ηνπ γηα ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο δήισζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο φηη πξνζέιαβε κέρξη θαη έλαλ 

ηδησηηθφ εξεπλεηή ψζηε λα εληνπηζηεί πηζαλφο αγνξαζηήο!!! 

Σν εκπφξην νξγάλσλ έρεη επεθηαζεί θαη ζηηο Ζ.Π.Α, φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο 

ππάξρνπλ πξφζθαηα πνιιέο πεξηπηψζεηο θησρψλ πξνζθχγσλ νη νπνίνη πσινχλ ηα 

λεθξά ηνπο κέζσ ηζηφηνπσλ, κε ζηφρν λα βγάινπλ ηα πξνο ην δελ. 

"Δμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε δηαθίλεζε αλζξσπίλσλ νξγάλσλ 

απνηειεί κηα νινέλα θαη αλαπηπζζφκελε «βηνκεραλία" δήισζε ν Jonathan Ratel, ν 

νπνίνο είλαη εηζαγγειέαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

"Οξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθέο νκάδεο εθκεηαιιεχνληαη ζηπγλά ηνπο επάισηνπο 

αλζξψπνπο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο αιπζίδαο ηεο πξνζθνξάο: ηφζν ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ βηψλνπλ ηε ρξφληα θηψρεηα, φζν θαη ηνπο απειπηζκέλνπο θαη πινχζηνπο αζζελείο 

πνπ ζα θάλνπλ ην παλ γηα λα επηβηψζνπλ" πξφζζεζε. 

Σα Ζλσκέλα Έζλε ππνινγίδνπλ φηη πεξίπνπ ην 5% κε 10% φισλ ησλ 

κεηακνζρεχζεσλ λεθξνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εηεζίσο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

παξάλνκε δηαθίλεζε ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθφ Αλζξσπηζηηθφ Οξγαληζκφ 

Organ Watch 15.000 έσο 20.000 λεθξνί πσινχληαη παξάλνκα ζε εηήζηα βάζε.  

6. Εμπόριο και κλωνοποίηςη 

Ζ δηαγξαθφκελε γεληθή ηάζε λα απαγνξεπζνχλ απφπεηξεο θισλνπνηήζεσο 

αλζξσπίλσλ φλησλ ζα απνδεηρζεί ερζξφο ηνπ αλζξψπνπ, αλ νη ζπλέπεηέο ηεο 

ηνπνζεηεζνχλ ζην γλήζην πιαίζηφ ηνπο. πσο ην δηεηχπσζε πξφζθαηα ν ηέσο 

Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο, θαζεγεηήο Ν. Μαηζαληψηεο «Ζ θισλνπνίεζε αλνίγεη πχιεο 

πνπ θξάδεη ε πξνθαηάιεςε». Καη πξάγκαηη, ε θισλνπνίεζε αλζξσπίλσλ νξγάλσλ ζα 

κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε αξξψζηνπο κε βαξηέο θαξδηνπάζεηεο λα 

δήζνπλ θαλνληθή ή ζρεδφλ θαλνληθή δσή. 
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Οη άξξσζηνη πξνο ηνπο νπνίνπο ζα πξνζθεξζεί απηή ε δηέμνδνο πξνο ηελ 

καθξνεκέξεπζε είλαη βέβαην πσο ζα ηελ απνδερζνχλ ρσξίο δηζηαγκφ, θαη πσο αιιηψο 

ζα γηλφηαλ; 

Καη ελ ηνχηνηο, ε ειπίδα απηή εθκεδελίδεηαη γηαηί ε θισλνπνίεζε δήζελ αληηζηξαηεχεηαη 

ην έξγν ηεο θχζεσο θαη κέζσ απηήο ην έξγν ηνπ Θενχ. Με ην ζχλζεκα απηφ, πνπ 

θηλεηνπνηεί εζηθέο ακθηβνιίεο θαη ζπλαηζζεκαηηθφ παληθφ, φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

ππεχζπλνη άλζξσπνη αληηηίζεληαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνπλ ηα πξφζθαηα 

επηηεχγκαηα ηεο γελεηηθήο. 

Σν αλεμήγεην ηεο ππνζέζεσο είλαη φηη πξν ηξηάληα εηψλ, φηαλ νη Barnard ζηε Νφηην 

Αθξηθή θαη ν Shamway ζηηο ΖΠΑ, ηφικεζαλ λα κεηακνζρεχζνπλ θαξδηέο απφ λεθξνχο 

θαη λα αλνίμνπλ θαηλνχξγηνπο δξφκνπο ζηε ζεξαπεπηηθή, δελ αληηκεηψπηζαλ αλάινγε 

εζηθνζξεζθεπηηθή θηλεηνπνίεζε θαη πέηπραλ ζην έξγν ηνπο κε επηβξάβεπζε ηελ 

επηβίσζε ρηιηάδσλ εηνηκνζάλαησλ. 

κσο ε επιφγσο πξνζδνθψκελε παξάιιεια πξνο ηελ νηθνλνκηθή, ηελ ηερληθή θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή πξφνδν ελδπλάκσζε ηεο εζηθήο επηηξεπηηθφηεηαο ζεκείσζε ζην ζεκείν 

απηφ νπηζζνδξφκεζε θαη ηείρε πςψζεθαλ απφ ηνπο εμαγξησκέλνπο ηαηξηθνχο 

εζηθνιφγνπο, ζηε ρξήζε ιίγσλ κε απζχπαξθησλ θαζ' εαπηά θπηηάξσλ. Υσξίο λα ην 

ζπλεηδεηνπνηνχκε γπξίδνπκε πξνο ην δφγκα ηεο θαζαξφηεηνο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, πνπ 

δεζπφδεη θαη θαζνξίδεη ηνλ άλζξσπν. 

ηε ρηηιεξηθή Γεξκαλία, γλήζηνο Γεξκαλφο πνπ δερφηαλ κεηάγγηζε εβξατθνχ αίκαηνο 

δηαγξαθφηαλ απφ ην θφκκα, ζηε δε Νφηην Αθξηθή απαγνξεπφηαλ κεηακφζρεπζε 

νξγάλσλ απφ καχξνπο ζε ιεπθνχο. 

7. υμφέροντα και διαφθορά 

Ση δηαθέξνπλ απηά, ηα εγγίδνληα ην γεινίν ή ην ηεξαηψδεο, απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο 

πξνζπάζεηαο λα θισλνπνηεζνχλ φξγαλα πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ κπειφ ησλ 

νζηψλ ελφο ιεπραηκηθνχ,ή ηνπο λεθξνχο ελφο λεθξνπαζνχο; 

ηνπο δπζηπρείο απηνχο δελ ζα απνκείλεη σο ιχζε παξά ε ππάξρνπζα σο ηψξα, ήηνη 

ηεο κεηακνζρεχζεσο μέλσλ νξγάλσλ. Σν πξφβιεκα φκσο έγθεηηαη ζην πνχ ζα βξεζνχλ 

ηα φξγαλα. 

ηηο ΖΠΑ ππάξρνπλ ηε ζηηγκή απηή 50.000 άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο γηα κεηακφζρεπζε νξγάλσλ. Υηιηάδεο κεηαμχ απηψλ ζα πεζάλνπλ πξνηνχ 

βξεζεί φξγαλν θαη ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ πην ηξαγηθά ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο ε Μέζε 

Αλαηνιή ή ε Αζία. 
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Σν απνηέιεζκα είλαη φηη φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελφηεηνο πξνζθνξάο, 

παξάγεηαη δήηεζε πνπ κεηαθξάδεηαη ζε θέξδε, ζπκθέξνληα θαη δηαθζνξά. 

Δίλαη γλσζηφ, π.ρ., φηη νη γηαηξνί πινπζίσλ Ηλδψλ αγνξάδνπλ φξγαλα απφ θησρνχο 

ρσξηθνχο θαη φηη νη Κηλέδνη πσινχλ ηα φξγαλα ησλ εθηεινπκέλσλ. Ηάπσλεο, Κνξεάηεο ή 

θάηνηθνη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ηαμηδεχνπλ ζηελ Κίλα νζάθηο βξίζθνληαη ζε ρξεία νξγάλσλ, ην 

ίδην δε θάλνπλ Ηζξαειηλνί θαηεπζπλφκελνη πξνο ηηο πησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο. 

ηελ Δπξψπε νη Ηηαινί πξνζθεχγνπλ πξνο ην Βέιγην, φπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε  

πξνζθνξά. 

Ζ δίςα απηή γηα δσληαλά φξγαλα πξνο κεηακφζρεπζε είλαη ην πξντφλ ηεο αλαθάιπςεο 

ηεο θπθινζπνξίλεο ην 1970. Ζ θπθινζπνξίλε απνδπλακψλεη ηελ ηάζε ηνπ νξγαληζκνχ 

λα θαηαζηξέθεη ηα μέλα φξγαλα ρσξίο λα ηνλ αθνπιίδεη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ακχλεηαη θαηά ησλ ινηκψμεσλ. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ: ην 70% ησλ αλζξψπσλ κε 

κεηακνζρεπκέλε θαξδηά δεη άλσ ηεο ηεηξαεηίαο θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηνπο λεθξνχο, νη 

νπνίνη ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ κέλνπλ ελ ιεηηνπξγία άλσ ησλ 10 εηψλ. 

Δπεηδή εμάιινπ κπνξείο λα δήζεηο κε έλα λεθξφ, ε κεηακφζρεπζε λεθξνχ έγηλε 

δεκνθηιήο αθφκε θαη ζε ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο, φπνπ εμάιινπ ηα λνζήκαηα πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ηνλ λεθξφ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλα. 

Ζ χπαξμε θέληξσλ κεηακνζρεχζεσλ πξνζδίδεη αίγιε ζηελ ηαηξηθή θαη απηφο είλαη έλαο 

πξφζζεηνο ιφγνο πνπ ε κεηακφζρεπζε εθαξκφδεηαη ζε ρψξεο φπνπ ην επίπεδν ηεο 

ινηπήο ηαηξηθήο είλαη αθφκε πνιχ ρακειφ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην αλακελφκελν: Απφ ηε 

κηα πιεπξά αχμεζε ηεο δεηήζεσο νξγάλσλ θαη απφ ηελ άιιε ε αλεπάξθεηα ηεο 

πξνζθνξάο, ηφζν απφ απέρζεηα ζθπιεχζεσο ησλ πησκάησλ πξνζθηιψλ αηφκσλ φζν 

θαη απφ ζξεζθεπηηθέο αλαζηνιέο. 

Παράδειγμα 

Μία αεξνζπλνδφο έζσζε κία έθεβε απφ ην λα πέζεη ζχκα ηξάθηθηλγθ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πηήζεο ηάηι- αλ Φξαλζίζθν.Ζ 49ρξνλε έιηα Φξέληεξηθ, ζχκθσλα κε ην NBC, 

παξαηήξεζε ηελ θνπέια λα θάζεηαη ακίιεηε, ελψ δίπια ηεο ήηαλ έλαο κεγαιχηεξνο 

θαινληπκέλνο άληξαο.Μάιηζηα, φηαλ ε θνπέια πξνζπάζεζε λα κηιήζεη ζηελ 

αεξνζπλνδφ, ν άληξαο δελ ηελ άθεζε παίξλνληαο εθείλνο ηνλ ιφγν. 

«Κάηη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ κνπ έιεγε πσο θάηη δελ πάεη θαιά», αλέθεξε ε ίδηα 

ζην NBC. 

Έηζη, πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη, ε έιηα θαηάθεξε λα πεη ζηελ έθεβε λα 

πάεη ηνπαιέηα, φπνπ εθεί ηεο είρε αθήζεη έλα ζεκείσκα. 
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Ζ λεαξή έγξαςε ζην ζεκείσκα «Υξεηάδνκαη βνήζεηα», κε απνηέιεζκα ε αεξνζπλνδφο 

λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηνλ πηιφην, ν νπνίνο θαη θάιεζε ηελ αζηπλνκία. 

«Δίκαη αεξνζπλνδφο γηα πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα θαη έλησζα, φπσο έλησζα ηελ 

πξψηε κέξα ηεο εθπαίδεπζήο κνπ. Έλησζα φηη ζα κπνξνχζα λα είρα δεη ρηιηάδεο ηέηνηα 

αγφξηα θαη θνξίηζηα θαη λα κελ είρα θαηαιάβεη ηίπνηα», ζεκείσζε ε ίδηα.χκθσλα κε ην 

Polaris Project, κία κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε θαηά ηνπ εκπνξίνπ αλζξψπσλ, πεξίπνπ 

17.500 άηνκα δηαθηλνχληαη απφ ηε κία πνιηηεία ησλ ΖΠΑ ζηελ άιιε θάζε ρξφλν, ελψ ζε 

παγθφζκην επίπεδν ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ θζάλεη ηα 20 εθαη. εηεζίσο. 

8. Σο έγκλημα τησ ςωματεμπορίασ ςτη    

ςύγχρονη Ελλάδα: ένα νοςηρό φαινόμενο 

Ζ ζσκαηεκπνξία ζπληζηά κηα κνξθή εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ ζηνρεχεη ζηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ζχκαηνο. Βάζεη ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο UNICEF θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηέζζεξα 

εθαηνκκχξηα (4.000.000) άλζξσπνη δηαθηλνχληαη κε ζηφρν ηε ζσκαηηθή ηνπο 

εθκεηάιιεπζε αλά έηνο, έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) εθ ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο δσήο ηνπο. ε φ,ηη αθνξά ηε ρψξα καο, 

αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90  θαη ζην εμήο, χζηεξα απφ 

ηελ θξίζε ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαξξάθσζε ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ ηνπ αλαηνιηθνχ block, ηελ εθξεθηηθή άλνδν ηνπ δείθηε 

κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξνχζαλ 

ζηελ πεξηνρή. 

Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ εηδηθφηεξα, ε πιεηνςεθία ησλ 

αιινδαπψλ γπλαηθψλ πνπ δηαθηλνχληαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε κε ζθνπφ λα επηδνζνχλ 

ζηελ πνξλεία πξηλ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90 θαηάγνληαλ ηδίσο απφ ηελ Αζία, ηε Νφηηα 

Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή. Απφ ηφηε φκσο, νη ζπλζήθεο δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη ε θεληξηθή 

θαη αλαηνιηθή Δπξψπε απνηεινχλ ηα βαζηθά ζεκεία πξνέιεπζεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ 

ζπκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο. ρεηηθά κε ηελ Διιάδα, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ είλαη λέεο (20-30 εηψλ) θαη θαηάγνληαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηα αθφινπζα θξάηε: Ρσζία, Ρνπκαλία, Οπθξαλία, Μνιδαβία, Βνπιγαξία, 

Αιβαλία, Πνισλία, Λεπθνξσζία, Ληζνπαλία θαη Καδαθζηάλ. Πψο, φκσο, δηεμάγεηαη ην 

ππφ εμέηαζε έγθιεκα ζηε ζχγρξνλε Διιάδα θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ; 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, αλακεηγλχνληαη κία ζεηξά απφ δξάζηεο, νη νπνίνη ζπρλά θαηαπηάλνληαη κε 

άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο επίζεο, φπσο είλαη ην εκπφξην λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ην πξφζσπν πνπ έξρεηαη αξρηθά ζε επαθή κε ηα ζχκαηα, ζηα νπνία 
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πξνζπαζνχλ λα εκπλεχζνπλ εκπηζηνζχλε , ψζηε λα ηα πείζνπλ, παξνπζηάδνληάο ηνπο 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο, λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Διιάδα. Δλ ζπλερεία, ν πξάθηνξαο ζην 

θξάηνο απ’φπνπ πξνέξρνληαη ηα ζχκαηα,  θαηαβάιιεη ρξήκαηα ζην πξφζσπν πνπ 

ζηξαηνινγεί ηα ζχκαηα θαη ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαθξαηηθήο δηαθίλεζεο. Σε 

ζπλέρηζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαιακβάλνπλ ν ζπλνδφο ησλ γπλαηθψλ, πνπ 

ζπληαμηδεχεη καδί ηνπο, νη κεζίηεο πνπ «παξαιακβάλνπλ» ηα ζχκαηα φηαλ θηάζνπλ ζηνλ 

επηζπκεηφ πξννξηζκφ, νη πξναγσγνί, πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, αιιά 

θαη πξφζσπα πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επφδσζε ησλ 

ζηφρσλ ησλ θπθισκάησλ (π.ρ. αζηπλνκηθνί ππάιιεινη). Γεληθφηεξα, ηα δίθηπα 

δηαθίλεζεο, κεηέξρνληαη ησλ ίδησλ κέζσλ κε φιεο ηηο κνξθέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, 

ελλνψληαο ηε δηαθζνξά θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ηελ πιαζηνγξαθία, ηελ άζθεζε βίαο επί 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη άιιεο κνξθέο εμαλαγθαζκνχ, ελψ θάζε δίθηπν δηαζέηεη 

ηεξαξρηθή νξγάλσζε, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δξα ζπληνληζκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

επηηπγράλεη ην ζηφρν ηνπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο πξνζπάζεηεο ζε δηεζλέο, 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λνζεξνχ απηνχ εγθιήκαηνο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε χκβαζε ηνπ Palermo, θαηά ηνπ Γηαθξαηηθνχ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο ηεο 12/12/2000, ηδίσο κε ην Πξσηφθνιιν «γηα ηελ πξφιεςε, θαηαπνιέκεζε 

θαη ηηκσξία ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ,θπξίσο  γπλαηθψλ θαη παηδηψλ», πνπ ζπκπιεξψλεη 

ηελ παξαπάλσ ζχκβαζε. ε επξσπατθφ επίπεδν, ε πιένλ πξφζθαηε είλαη ε χκβαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 

16/5/2005. Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, είλαη 

αλαγθαίν λα απνθηήζεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ηελ πεπνίζεζε φηη κέζσ ηεο 

ζσκαηεκπνξίαο ζίγνληαη βάλαπζα, φρη κφλν ηα ζχκαηά ηνπ, αιιά θαη νη αξρέο, αμίεο θαη 

ηα ηδαληθά ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. Ζ αλαγθαηφηεηα επαγξχπλεζεο φισλ καο είλαη 

δεδνκέλε. 
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Παράδειγμα 

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.Α. κύκλωμα ςωματεμπορίασ 

και εκμετάλλευςησ αλλοδαπών γυναικών. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκία, ζπλειήθζεζαλ ζπλνιηθά 22 άηνκα 

γηα ηα θαηά πεξίπησζε αδηθήκαηα ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ζσκαηεκπνξίαο, 

καζηξνπείαο, δηεπθφιπλζεο αθνιαζίαο άιισλ, παξαβίαζεο ζθξαγίδσλ, 

πιαζηνγξαθίαο, αληίζηαζεο θαη λφκνπ πεξί φπισλ. 

          Ζ δξάζε ηνπ θπθιψκαηνο απνθαιχθζεθε έπεηηα απφ δηεξεχλεζε ππφζεζεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο δχν γπλαηθψλ απφ ηελ Οπθξαλία. Οη δξάζηεο εληφπηδαλ ηα 

ζχκαηά ηνπο ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη 

εθκεηαιιεπφκελνη ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο, απνζπνχζαλ ηε ζπλαίλεζή ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηηο κεηαθέξνπλ ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, ηηο εγθαζηζηνχζαλ ζε 

μελνδνρεία θαη ζε νηθίεο θαη κε ηε ρξήζε ςπρνινγηθήο βίαο, πξνέβαηλαλ ζηε ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζή ηνπο κέζσ θέληξσλ δηαζθέδαζεο ή νίθσλ αλνρήο. 

          Σα κέιε ηεο νξγάλσζεο έθηηαρλαλ εηθνληθά ζπκβφιαηα εξγαζίαο, ηα νπνία 

επηδείθλπαλ ζηα ζχκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ηηο ππνρξέσλαλ ζε εξγαζία 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνπιεξψζνπλ ην ππνηηζέκελν ρξένο πνπ πξνέθππηε απφ ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζηελ Διιάδα. 

          Καηά ηε δηάξθεηα αζηπλνκηθήο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θέληξν 

δηαζθέδαζεο ζηελ Καιιηζέα, θαζψο θαη ζε ηέζζεξηο νίθνπο αλνρήο ζηελ Αζήλα θαη δχν 

ζηελ Κφξηλζν, ζπλειήθζεζαλ πέληε άηνκα (ηέζζεξηο Έιιελεο θαη κία γπλαίθα απφ ηε 

Βνπιγαξία) γηα ζχζηαζε θαη ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη γηα καζηξνπεία, 

θαζψο θαη άιια ηξία άηνκα γηα ζσκαηεκπνξία. Σαπηφρξνλα, ζηελ ίδηα επηρείξεζε 

ζπλειήθζεζαλ 14 άηνκα θαηεγνξνχκελα γηα δηάθνξα αδηθήκαηα, φπσο παξαβίαζε 

ζθξαγίδσλ, πιαζηνγξαθία, αληίζηαζε θαη δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο. 

Απφ ηηο έξεπλεο ζε ρψξνπο θαη νίθνπο αλνρήο βξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 12.670 επξψ, έλα πηζηφιη, πνζφηεηα θνθαΐλεο βάξνπο 13,5 

γξακκαξίσλ, κία δπγαξηά αθξηβείαο, πιήζνο πιαζηψλ ζπκβνιαίσλ εξγαζίαο, εγγξάθσλ 

θαη ζεκεηψζεσλ, θαζψο θαη ηέζζεξα θηλεηά ηειέθσλα. 

Ζ αζηπλνκία δηαπίζησζε φηη απφ ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην νη δξάζηεο είραλ 

πξνρσξήζεη ζε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη πξναγσγή ζηελ πνξλεία ηνπιάρηζηνλ 22 

γπλαηθψλ. Δπίζεο, ζε δχν γπλαίθεο-ζχκαηα παξαζρέζεθε αξσγή θαη πξνζηαζία. 

Οη ζπιιεθζέληεο νδεγήζεθαλ ζηνλ εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ, ν 

νπνίνο ηνπο παξέπεκςε ζηνλ αλαθξηηή. 
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9. Εμπόριο οργάνων ςώματοσ-Σιμοκατάλογοσ 

Γελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα απιφ πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζην 

πιεθηξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή. Έλα click ζε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ φπνπ 

γξάθεηο ηε ιέμε-θιεηδί γηα ηελ πψιεζε αλζξσπίλσλ νξγάλσλ. Αζηξαπηαία 

απνθαιχπηεηαη έλαο νιφθιεξνο θφζκνο κε εηαηξείεο, θιηληθέο αιιά θαη ηδηψηεο απφ 

δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ πνπ πξνζθέξνπλ ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά νξγάλσλ. ε 

θάπνηεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο ππάξρεη θαη ελδεηθηηθφο… ηηκνθαηάινγνο!!! Σν παξάμελν 

είλαη πσο ζε νξηζκέλα θξάηε νη αγνξαπσιεζίεο νξγάλσλ είλαη λφκηκεο.  

Με ην εθηαιηηθφ ζέκα ηεο πψιεζεο νξγάλσλ αζρνιήζεθε θαη ν επηζηεκνληθφο 

ηζηφηνπνο Medical Transcription. Γεκηνχξγεζε, κάιηζηα, θάπνηα ζηηγκή έλα θνκςφ 

γξάθεκα κε ζπγθεθξηκέλα αλζξψπηλα κέξε-κέιε πξνο πψιεζε. Σν πην εμνξγηζηηθφ; 

Μέιε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη ζνθαξηζηηθά θζελά πξνθαιψληαο εχινγεο 

απνξίεο!  

Γηα παξάδεηγκα, νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα απνθηήζεη έλαλ λέν ψκν ή αθφκα θαη 

έλα θαηλνχξην ζηνκάρη μνδεχνληαο κφιηο 500 δνιάξηα! ζν θνζηίδεη, δειαδή, έλα 

ρξεζηκνπνηεκέλν i-Pad! Απφ ηνλ «ηηκνθαηάινγν ηεο θξίθεο», σζηφζν, δελ ιείπνπλ θαη 

νη αθξηβέο ηηκέο πνπ αθνξνχλ ζε άιια αλζξψπηλα κέιε ηνπ ζψκαηνο. Δλδεηθηηθφ είλαη 

πσο ε ηηκή ηνπ λεθξνχ ζηελ Ακεξηθή έθηαζε πέξπζη ηα 262.000 δνιάξηα. ηελ Διιάδα 

ηνπ ζήκεξα, βέβαηα, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ δηζηάδνπλ λα ην δηαζέζνπλ ζηε κηζή 

ηηκή. Καη φινη κπνξνχκε εχθνια λα θαληαζηνχκε πσο ζε άιιεο ρψξεο δηαηίζεηαη ζε 

θζελφηεξε ηηκή. 

Ωάρια μέχρι 15.00 ευρώ 

Σφπνο πξννξηζκνχ γηα φπνηνλ ζέιεη λα απνθηήζεη σάξηα ζεσξείηαη ε Ηλδία. Δθεί 

ε αγνξά παξνπζηάδεηαη αλεμέιεγθηε θαη έλα σάξην κπνξεί λα πνπιεζεί απφ 580 έσο 

8.000 επξψ. Ζ ηηκή δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο εζηθέο αμίεο ησλ ππεπζχλσλ ηεο θιηληθήο 

θαη ην επίπεδν κφξθσζεο ηεο δφηξηαο. ηηο ΖΠΑ, σζηφζν, ζε ηζηνζειίδα αγγειηψλ έλα 

σάξην κπνξεί θαη λα δηαηεζεί έλαληη 15.000 επξψ κε φια ηα έμνδα πιεξσκέλα! Οη 

πεξηζζφηεξεο δφηξηεο επηβάιιεηαη λα είλαη απφ 18 έσο 30 εηψλ θαη λα δερηνχλ λα 

πάξνπλ νξκφλεο πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο κε παξαθέληεζε 

10-15 σάξηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ππνβιεζεί ζε λάξθσζε. 

350 ευρώ για μυελό των οςτών 

ηελ Ακεξηθή δελ είλαη θαη ιίγα ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θαξθίλν 

θαη πιεξψλνπλ δφηεο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ, θαζψο ηνπο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηηο έξεπλέο ηνπο. Ο κπειφο ησλ νζηψλ είλαη δπζεχξεηνο, ηδηαίηεξα ζηε 
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ρψξα καο. Ηαηξηθφ θέληξν ζηελ Καιηθφξληα έδηλε ζε θνηηεηέο απφ 140 έσο 350 επξψ, 

ελψ ε ηεηξαήκεξε δηαδηθαζία δσξεάο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ απέθεξε ζηνλ δφηε 530 

επξψ. Ζ «ηαξίθα» ζηελ Δπξψπε θπκαίλεηαη ζηα 200 επξψ αλά 50 θπβηθά εθαηνζηά 

κπεινχ νζηψλ. Γηα αθαίξεζε ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ απαηηείηαη ηεηξαήκεξε παξακνλή ζε 

λνζνθνκείν θαη ε ηηκή θηάλεη πεξί ηα 750 επξψ. 

Νεφρά για όλα τα βαλάντια 

ξγαλα φπσο ην ήπαξ, ε ζπιήλα θαη ηα λεθξά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξντφληα 

πξνο λφκηκε πψιεζε. Θεσξεηηθά. ηελ πξάμε, φκσο… Σν παξάλνκν εκπφξην ηέηνηνπ 

είδνπο νξγάλσλ αλζεί. πείξεο απφ ηε Γχζε πξνζθέξνπλ ζε Ηλδνχο θαη Παθηζηαλνχο 

κηθξνπνζά ηεο ηάμεο ησλ 700 έσο 1.400 επξψ γηα λα ηνπο απνζπάζνπλ ηα ελ ιφγσ 

φξγαλα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα κεηαπνπιήζνπλ ζε πνιχ πςειφηεξε ηηκή. Ζ αξκφδηα 

Δπίηξνπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CarlaDelPonte θπλεγά ηελ αιβαληθή καθία πνπ 

αζρνιείηαη κε ην εκπφξην νξγάλσλ απφ ην 1994. Ζ κέζε ηηκή λεθξνχ απφ αζθαιή 

πξνέιεπζε δείρλεη λα μεπεξλά ηα 150.000 επξψ, κε ηνπο δφηεο λα κελ παίξλνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ 2.000 επξψ… 

πέρμα υπό προώποθέςεισ 

Νφκηκε είλαη ζηε Ρνπκαλία ε πψιεζε ζπέξκαηνο. Κιηληθή ζηελ πφιε Σηκηζνάξα, 

κάιηζηα, πξνζθέξεη ζηνπο δφηεο ζπέξκαηνο 40 επξψ. ηηο ΖΠΑ έλαο δφηεο ζπέξκαηνο 

κπνξεί λα θεξδίζεη απφ 28 έσο 84 επξψ, αξθεί λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα λα είλαη θάησ ησλ 45 εηψλ θαη λα απαληήζεη ζε έλα εθηελέο 

εξσηεκαηνιφγην ζεκάησλ πγείαο. Τπάξρνπλ θαη ηξάπεδεο ζπέξκαηνο πνπ δέρνληαη 

ζπέξκα απφ δφηεο κε ζπγθεθξηκέλν δείθηε IQ θαη άλσ. ηε ρψξα καο ε πψιεζε 

ζπέξκαηνο είλαη δχζθνιε κνινλφηη ε επηζπκία είλαη κεγάιε. Γελ γίλνληαη, γηα 

παξάδεηγκα, δεθηνί νη θαπληζηέο. Ζ «δφζε» ηηκάηαη πεξί ηα 40 επξψ, ελψ νη πην ηπρεξνί 

κπνξεί λα εηζπξάμνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. 

Αίμα που κοςτίζει 

ηελ Διιάδα θαη ζε πνιιά άιια επξσπατθά θξάηε ε δσξεάλ εζεινληηθή αηκνδνζία είλαη 

παξάδνζε. ε άιιεο ρψξεο, φκσο, νη αηκνδφηεο πιεξψλνληαη. Κιηληθή ηεο ηνπηγάξδεο, 

γηα παξάδεηγκα, πιεξψλεη 23 επξψ αλά αηκνδνζία, αιιά νξίδεη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

αίκαηνο ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη θάπνηνο ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηηο 

ΖΠΑ ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 400 θιηληθέο αηκνδνζίαο πνπ πξνζθέξνπλ απφ 6 έσο 25 

επξψ αλά πξνζθνξά αίκαηνο. πγθεθξηκέλεο ακεξηθαληθέο θιηληθέο πιεξψλνπλ 35 επξψ 

αλά δσξεά αηκνπεηαιίσλ. 
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Μαλλιά: «Παράδειςοσ» η Βρετανία 

Πξσηαγσληζηεί ζηελ αγνξαπσιεζία καιιηψλ ε Βξεηαλία θαη φζνη 

θαηαζθεπάδνπλπεξνχθεο δελ δηζηάδνπλ λα πιεξψζνπλ αδξά γηα πγηή καιιηά. Γλσζηή 

εηαηξείαπξνζθέξεη 3,5 επξψ αλά 30 γξακκάξηα καιιηψλ, αλ απηά έρνπλ κήθνο 15-30 

εθαηνζηά, θαη 5,8 επξψ αλ είλαη καθξχηεξα απφ 30 εθαηνζηά.  

Ζ «News» δεκνζηνπνηεί ηηκνθαηάινγν- ηζηνζειίδα πνπ αλαθέξεη πφζν θνζηίδνπλ ηα 

κέιε ηνπ ζψκαηνο πνπ δηαηίζεληαη πσο πψιεζε. Με ηελ ππνζεκείσζε φηη νη ηηκέο ηνπ 

θαηαιφγνπ είλαη πξηλ ηελ θνξχθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο. Έηζη ηα 

κέιε πσινχληαη πξνο:  

Σηκνθαηάινγνο ηεο θξίθεο  

ΟΡΓΑΝΑ ΣΙΜΕ 

Νεθξφ 262.000 $ 

Ήπαξ 157.000 $ 

Καξδία 111.000 $ 

Εεχγνο καηηψλ 1.525 $ 

ηεθαληαία αγγεία 1.525 $ 

Λεπηφ έληεξν 2.519 $ 

Υνιεδφρνο θχζηε 1.219 $ 

Κξαλίν κε δφληηα  1.200 $ 

Κξαλίν 607 $ 

πιήλαο  508 $ 

ηνκάρη 508 $ 

Ώκνο  500 $ 

Υέξη θαη αληηβξάρην 385 $ 

Μηζφ ιίηξν αίκα 337 $ 

Γέξκα 10 $ αλά ηεηξαγσληθή ίληζα 
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Σα όξγαλα πνπ κπνξνύλ λα κεηακνζρεπηνύλ είλαη ηα λεθξά, ε θαξδηά, ην ήπαξ, 

νη πλεύκνλεο, ην πάγθξεαο θαη ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. Σα δχν λεθξά 

κεηακνζρεχνληαη ζε δχν αζζελείο, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο πλεχκνλεο. 

Δπίζεο, ην ήπαξ κπνξεί λα ρσξηζηεί θαη λα κεηακνζρεπζεί ζε δχν δηαθνξεηηθνχο 

ιήπηεο. 

 

10. Αιματοβαμμένεσ ιςτορίεσ 

Σο κίτρινο ςπίτι 

Μηα κέξα κεηά ηε κνλνκεξή αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζφβνπ θπθινθφξεζε 

ζηελ Ηηαιία ην βηβιίν ηεο CarlaDelPonte «Σν Κπλήγη: Δγψ θαη νη Δγθιεκαηίεο 

Πνιέκνπ».Ζ Κάξια Νηει Πφληε ήηαλ γεληθή εηζαγγειέαο ηεο Διβεηίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη κεηά επί ζεηξά εηψλ ππεξέηεζε σο εηζαγγειέαο ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο γηα ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ ζηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία. 

Ζ Νηει Πφληε γξάθεη φηη δέρζεθε πιεξνθνξίεο απφ αμηφπηζηεο δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο άλδξεο ηνπ «Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ Κνζζφβνπ» (UCK), 

απήγαγαλ πάλσ απφ 300 λεαξνχο έξβνπο θαη ηνπο νδήγεζαλ ζηελ Αιβαλία γηα 

αθαίξεζε νξγάλσλ θαη ζαλάησζε. Σα αλαηξηρηαζηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην βηβιίν έγηλαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ  ’90 ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζζφβνπ θαη κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κφλνλ κε ηηο απάλζξσπεο αθξφηεηεο πνπ εθάξκνζε ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ησλ Ναδί ν εθηαιηηθφο Γξ. Μέλγθειε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν 

Σνχξθνο γηαηξφο πνπ δηέπξαηηε ηηο ζεξησδίεο νλνκαδφηαλ Γηνπζνχθ νπκέδ γλσζηφο 

θαη σο «δφθησξ ζάλαηνο»  ή «δφθησξ βακπίξ». 

Αο δηαβάζνπκε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ζηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ 

1999,φηαλ  Αιβαλνί ηνπ Κνζζφβνπ κεηέθεξαλ 300 απαρζέληεο αλζξψπνπο απφ ην 

Κφζζνβν ζηελ Αιβαλία. 

Οη αηρκάισηνη αξρηθά ηνπνζεηήζεθαλ ζε παξαπήγκαηα θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζην 

Κνχθεο θαη ζην Σξνπφγηε,γηαηξνί επηζθέθζεθαλ θαη εμέηαζαλ ηνπο λεψηεξνπο θαη πην 

εχζσκνπο αηρκαιψηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπο κεηέθεξαλ ζηα θξαηεηήξηα ζην Μπνχξει θαη ζηελ ηξηγχξσ πεξηνρή, 

έλα απν ηα νπνία ήηαλ απνζήθε πίζσ απφ θάπνην θίηξηλν ζπίηη, πεξίπνπ 20 ρηιηφκεηξα 

καθξηά απφ ηελ πφιε. Οη δεκνζηνγξάθνη είπαλ φηη έλα δσκάηην ηνπ θίηξηλνπ ζπηηηνχ είρε 

κεηαηξαπεί ζε ρεηξνπξγείν θαη εθεί έγηλαλ εγρεηξήζεηο αθαίξεζεο νξγάλσλ απφ ηνπο 

θξαηνχκελνπο. 
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Σα φξγαλα απηά, ιέλε νη πεγέο, ζηάιζεθαλ ζην αεξνδξφκην Ρίλαο ησλ Σηξάλσλ γηα λα 

πξνσζεζνχλ ζε θιηληθέο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο κεηακνζρεχζεηο επί πιεξσκή. 

Οη ελδείμεηο ήηαλ ηζρπξέο θαζψο θαλέλα πηψκα απφ ηνπο απαρζέληεο δελ βξέζεθε πνηέ 

ζε εθηαθέο πνπ έγηλαλ ζην Κφζζνβν θαη νη αθξφηεηεο πνπ δηέπξαμαλ ζηελ Αιβαλία 

κεζαία θαη αλψηεξα ζηειέρε ηνπ UCK έπξεπε λα εξεπλεζνχλ απφ επαγγεικαηίεο θαη 

εηδηθνχο. Δξεπλεηέο ηνπ Γηεζλέο Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ UMNIK εληφπηζαλ ζε ρσξηφ ηεο 

θεληξηθήο Αιβαλίαο ην θίηξηλν ζπίηη πνπ νη πεγέο ησλ δεκνζηνγξάθσλ είραλ πεξηγξάςεη 

σο ην ζεκείν ζην νπνίν ζθνηψζεθαλ νη θξαηνχκελνη γηα λα ηνπο αθαηξεζνχλ ηα φξγαλα. 

Σν ζπίηη ήηαλ πιένλ ιεπθφ. 

Ο ηδηνθηήηεο αξλήζεθε φηη ην ζπίηη είρε μαλαβαθεί αθφκα θη φηαλ νη εξεπλεηέο βξήθαλ 

ίρλε θίηξηλεο κπνγηάο θαηά κήθνο ηεο βάζεο ησλ ηνίρσλ. 

ην εζσηεξηθφ βξέζεθαλ θνκκάηηα απφ γάδεο, κηα ρξεζηκνπνηεκέλε ζχξηγγα, δχν 

πιαζηηθέο 4 ηζάληεο γεκάηεο κε ιάζπε θαη άδεηα θηαιίδηα θαξκάθσλ, θάπνηα απφ ηα 

νπνία ήηαλ κπνραιαξσηηθά, ζαλ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εγρεηξήζεηο. 

ην έγγξαθν πνπ ζπλέηαμαλ νη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ίρλε αίκαηνο ζηνπο ηνίρνπο θαη 

ζην πάησκα ελφο δσκαηίνπ ηνπ ζπηηηνχ, εθηφο απφ κηα θαζαξή πεξηνρή ζην πάησκα 

δηαζηάζεσλ 180Υ60 εθαηνζηά. 

Ο ηδηνθηήηεο παξνπζίαζε κηα ζεηξά απφ δηθαηνινγίεο γηα ηα αίκαηα ζηε δηάξθεηα ηεο 

δηήκεξεο εμέηαζήο ηνπ. Αξρηθά ηζρπξίζηεθε φηη πξηλ απφ πνιιά ρξφληα ε γπλαίθα ηνπ 

γέλλεζε ζ’ εθείλν ην δσκάηην θαη φηαλ ε γπλαίθα ηνπ ηνλ δηέςεπζε ιέγνληαο φηη είρε 

γελλήζεη θάπνπ αιινχ, αλαζθεχαζε δειψλνληαο φηη ε νηθνγέλεηα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ζπίηη γηα ηε ζθαγή δψσλ ζηε δηάξθεηα κηαο Μνπζνπικαληθήο γηνξηήο. Με ηε ζπγθάιπςε 

πνπ αθνινχζεζε δελ έγηλαλ αλαιχζεηο ηνπ αίκαηνο πνπ βξέζεθε ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

αλζξψπηλε πξνέιεπζή ηνπ, νχηε θαη εξεπλήζεθαλ νη θνληηλνί ρψξνη θαη ην λεθξνηαθείν 

ηνπ ρσξηνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ πησκάησλ».   
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Θύμα πλάνησ 

       Έλαο λένο  30 εηψλ θαη ρσξίο ζρέζε, πήγε ην βξάδπ  ζε έλα κπαξ γηα λα πηεη έλα 

πνηφ θαη ελψ θάζνληαλ κφλνο παξαηήξεζε κηα θνπέια απφ απέλαληη λα ηνλ θνηηά, αθνχ 

αληάιιαμαλ κεξηθέο καηηέο απνθάζηζε λα πάεη λα ηεο κηιήζεη. Ήπηαλ καδί δχν πνηά θαη 

ηφηε ε θνπέια πξνθαζίζηεθε φηη δελ αηζζάλεηαη θαιά θαη παξαθάιεζε ηνλ λεαξφ... λα 

ηελ πάεη ζην ζπίηη ηεο. Απηφο δελ ην αξλήζεθε θαη ηελ πήγε, φηαλ έθηαζαλ εθεί ηνπ είπε 

φηη λνηψζεη θαιχηεξα θαη γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη ηνπ δήηεζε λα αλέβεη ζην ζπίηη ηεο,γηα 

λα ηνλ θεξάζεη έλα πνηφ. Δθείλνο αλέβεθε καδί ηεο. 

Σν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ζπκάηαη είλαη λα πίλεη δχν γνπιηέο απφ ην πνηφ πνπ ηνπ είρε 

εηνηκάζεη ε θνπέια. 

Ο λένο μχπλεζε ηελ επφκελε κέξα κέζα ζε κία κπαληέξα γεκάηε κε παγάθηα θαη 

αθξηβψο κπξνζηά ηνπ ζηνλ ηνίρν ήηαλ θνιιεκέλν έλα ζεκείσκα ην νπνίν έιεγε ” Μελ 

θνπλεζείο θαζφινπ. Γίπια ζνπ ππάξρεη έλα ηειέθσλν. Πάξε ακέζσο ην 166″ . 

Παληθνβιεκέλνο φπσο ήηαλ πήξε πξάγκαηη ην 166 θαη φηαλ απάληεζε ε ηειεθσλήηξηα 

ηεο εμήγεζε ηελ θαηάζηαζε. Σφηε απηή ηνλ ξψηεζε αλ πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ ππήξρε 

κηα κεηαιιηθή πιάθα. Γπξλψληαο πξνζεθηηθά είδε φηη φλησο είρε κηα πιάθα ζηελ πιάηε 

ηνπ θαη ην είπε ζηελ ηειεθσλήηξηα. Σφηε απηή ηνπ είπε λα κελ θνπλεζεί, ηνπ δήηεζε ηελ 

δηεχζπλζε. 

Μεηά έκαζε φηη ηνπ είραλ αθαηξέζεη ηνλ έλα λεθξφ!!! Σνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ηελ πιάθα 

γηα λα κελ κεηαθηλεζεί θαη ηνλ είραλ ζηα παγάθηα γηα λα κελ πεζάλεη απφ αθαηάζρεηε 

αηκνξξαγία αθνχ είραλ κελ ξάςεη ηελ ηνκή αιιά δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηελ πιήξε ηαηξηθή δηαδηθαζία. Σνπ εμήγεζαλ δε φηη ε αθαίξεζε είρε γίλεη απφ ρεηξνπξγφ 

θαη κάιηζηα κε εθπιεθηηθή δεμηνηερλία.. 

Ο άλδξαο γηα λα μεπεξάζεη ην ζνθ παξαθνινπζείηαη απφ ςπρίαηξν. 

Οι νεκρέσ νύφεσ 

χκθσλα κε ηελ θηλεδηθή παξάδνζε είλαη θαθνηπρία γηα έλαλ άλδξα λα πεζάλεη πξηλ 

πξνιάβεη λα παληξεπηεί. Οη άλδξεο πξνζπαζνχζαλ λα απνθαηαζηαζνχλ γηα λα 

απνβάιινπλ απφ πάλσ ηνπο ηελ θαηάξα. Ση γηλφηαλ φκσο, φηαλ ν ζάλαηνο έβξηζθε έλαλ 

άλδξα αλχπαληξν; Απφ ηνλ Μεζαίσλα αθφκα, νη Κηλέδνη νξγάλσλαλ «γάκνπο – 

θαληάζκαηα». Έθιεβαλ πηψκαηα γπλαηθψλ θαη ηα «πάληξεπαλ», κε ηνπο λεθξνχο 

ζπγγελείο ηνπο. Απηή ε καθάβξηα παξάδνζε ζπλερηδφηαλ κέζα ζε έλα ζξεζθεπηηθφ 

πιαίζην. Μέρξη πνπ θάπνηνη ζθέθηεθαλ λα βγάινπλ ρξήκαηα απφ ην έζηκν απηφ. Δδψ 

θαη ρξφληα έρνπλ ζηεζεί εθαηνληάδεο «επηρεηξήζεηο» παξάλνκσλ εθηαθψλ, κέζα ζηα 

θνηκεηήξηα. Ξεζάβνπλ θαη πσινχλ ζηελ καχξε αγνξά, πηψκαηα γπλαηθψλ θάζε ειηθίαο, 

κε ζθνπφ λα ηα παληξέςνπλ κε αλχπαληξνπο απνζαλφληεο άλδξεο νηθνγελεηψλ πνπ 

ζέινπλ λα εμαγλίζνπλ ηελ θαθή ηχρε. Σν ηειεηνπξγηθφ απηψλ ησλ αλνξζφδνμσλ γάκσλ 
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ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 17ν αηψλα. Ωζηφζν, ν Μάν Σζε Σνπλγθ, ην 1949, θαηήξγεζε ην 

έζηκν. Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θνχθιεο αληί πξαγκαηηθά πηψκαηα 

γπλαηθψλ. κσο φρη γηα πνιχ. Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κίλαο εμαθνινχζεζαλ 

πεξηζζφηεξν λα ζηεξίδνπλ ηνπο γάκνπο – θαληάζκαηα. Λέγεηαη κάιηζηα φηη πνιιέο 

νηθνγέλεηεο έρνπλ εηδηθέο «πξνμελήηξεο», πνπ κεζνιαβνχλ γηα ην ζπλνηθέζην ηνπ 

ηξφκνπ....  

Ο καθάβξηνο ηηκνθαηάινγνο. Ζ ηηκή κηαο «λεθξήο λχθεο», θπκαίλεηαη ζηα 50.000 γνπάλ, 

δειαδή ζρεδφλ 7.000 επξψ, ελψ έρνπλ ζεκεησζεί πεξηζηαηηθά πνπ ν άλδξαο ζθφησζε 

ηε γπλαίθα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηελ πνπιήζεη ζε κηα νηθνγέλεηα. πνηνο δηαζέηεη 

ιηγφηεξα ρξήκαηα κπνξεί λα αγνξάζεη έλα πηψκα ζε πξνρσξεκέλε ζήςε. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη θάπνηνη πνπ πξνζθέξνπλ πςειέο ακνηβέο γηα λα βξνπλ πηψκαηα απφ λεαξέο 

θνπέιεο. Έλαο καθάβξηνο «γάκνο» δελ εμαζθαιίδεηαη κφλν κε ρξήκαηα, αιιά πνιιέο 

θνξέο απαηηείηαη θαη πξνίθα. Έηζη δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ δεηνχλ επηπιένλ 

αληαιιάγκαηα. Γηα φζνπο ζεσξνχλ φηη ην έζηκν είλαη ζεκαληηθφ, αιιά δελ ζπλεγνξνχλ 

ζηηο καθάβξηεο θαη πξνζβιεηηθέο πξαθηηθέο, αξθνχληαη λα ηνλ ηειέζνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο θνχθιεο ή νκνηψκαηα, αθφκα θαη γπλαηθεία αγαικαηίδηα. Γελ είλαη 

ιίγεο νη νηθνγέλεηεο, πνπ θξφληηζαλ λα αζθαιίζνπλ κε θάζε ηξφπν ηνπο ηάθνπο ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο, πξηλ βξεζεί θάπνηνο επηηήδεηνο λα θιέςεη ηηο ζνξνχο ησλ αλζξψπσλ. 

11. Εμπόριο οργάνων ςε ξένεσ χώρεσ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΤΡΙΑ 

Οη πφιεκνη, σο γλσζηφλ, δηεπθνιχλνπλ ινγήο-ινγήο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν εκπφξην νξγάλσλ είλαη κηα απ' απηέο θαη κάιηζηα εμαηξεηηθά επηθεξδήο. ηελ αζέαηε 

πιεπξά, ινηπφλ, ηεο ζπξηαθήο ζχγθξνπζεο, εθηηκάηαη πσο ηνπιάρηζηνλ 18.000 χξνη 

έρνπλ πνπιήζεη φξγαλά ηνπο γηα λα επηβηψζνπλ ελψ ππάξρνπλ βάζηκνη θφβνη φηη απφ 

θξαηνπκέλνπο απηά  αθαηξνχληαη. 

πσο ιέεη ν Υνπζεΐλ Ννθάι, επηθεθαιήο ηεο Ηαηξνδηθαζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Γακαζθνχ, ζηε ζχκπξαμε εξεπλεηψλ δεκνζηνγξάθσλ ππφ ηελ νκπξέια ηνπ Syrian 

Independent Media Group, ην εκπφξην νξγάλσλ αλζεί ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο θαζψο θαη ζηα πξνζθπγηθά ζηξαηφπεδα ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ Ληβάλνπ. Οη ηηκέο -

ζπλερίδεη- πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε ρψξα: Έλαο λεθξφο ζηνηρίδεη 10.000 δνιάξηα ζηελ 

Σνπξθία, γχξσ ζηα 3.000 ζην Λίβαλν θαη ηε πξία, 1.000 ζην Ηξάθ. Τπελζπκίδεη πεξζηλφ 

δεκνζίεπκα ηεο ιηβαλέδηθεο εθεκεξίδαο As-Safir, πνπ έρεη ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ 

Άζαλη, ην νπνίν απεθάιππηε δξάζε θπθισκάησλ έλζελ θαθείζελ ησλ ζπλφξσλ κε 

χξνπο γηαηξνχο γηα λα πσινχλ, κε παξαπνηεκέλα πηζηνπνηεηηθά πνπ απέθξππηαλ ηε 

ρψξα ηνπ «δφηε», θεξαηνεηδείο  έλαληη 7.500 δνιαξίσλ έθαζηνο ζε πειάηεο απφ ην 

εμσηεξηθφ. 
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Η ιςτορία του Γιαςέρ 

Ο 29ρξνλνο Γηαζέξ (δελ είλαη ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα) έρεη έλα λεθξφ. Ζ 

απφθαζή ηνπ λα πνπιήζεη ηνλ άιινλ ήηαλ, φπσο ιέεη, ε ρεηξφηεξε πνπ πήξε πνηέ. 

Αθεγείηαη πψο γηα λα γιπηψζεη ηνλ πφιεκν πνπ καηλφηαλ ζηε γελέηεηξα ηνπ, Υνκο, ζηε 

δπηηθή πξία, ηελ εγθαηέιεηςε, αλαδεηψληαο θαηαθχγην ζην Κάηξν. 

«Γελ ζα ζπγρσξήζσ ηνλ εαπηφ κνπ γη απηφ πνπ έθαλα», ιέεη ν Γηαζέξ, 

πξνζζέηνληαο πσο, πέξαλ ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο, ήδε απεηιείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ελαπνκείλαληα λεθξνχ ηνπ, έρεη κφληκνπο πφλνπο θαη νη γηαηξνί ηνπ επηζεκαίλνπλ πσο 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο. Πιένλ δεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κνηξάδεηαη 

έλα δηακέξηζκα κε αξθεηνχο άιινπο πξφζθπγεο θαη εξγάδεηαη ζε θαηάζηεκα 

απηνθηλήησλ. 

Καταγγελία γιατρού ςε περιοχή υπό τον έλεγχο των 

τζιχαντιςτών 

χκθσλα κε ηνλ ρεηξνχξγν νγθνιφγν Μσράκελη Ανπξάκ (δελ είλαη ην πξαγκαηηθφ ηνπ 

φλνκα) εκπφξην νξγάλσλ  γίλεηαη   ζπζηεκαηηθά ζε πεξηνρέο ηνπ Υαιεπίνπ θαη ηεο 

Ηληιίκπ, εθεί φπνπ ην θαζεζηψο ηεο Γακαζθνχ δελ έρεη ηνλ έιεγρν. Σα θπθιψκαηα, 

κέζσ ελφο ζπλαδέιθνπ ηνπ, είραλ πξνζεγγίζεη -φπσο ιέεη- θαη ηνλ ίδην. 

Σνπ έιεγε, επίζεο, φηη ππήξραλ πνιινί ππνςήθηνη αγνξαζηέο θαη πσο κε ηα ρξήκαηα 

πνπ ζα θέξδηδαλ ζ’ αγφξαδαλ αλαγθαία ηαηξηθά κεραλήκαηα θαη ζα βνεζνχζαλ- 

ρξεκαηνδνηψληαο ηελ- ηελ εμέγεξζε θαηά ηνπ Άζαλη. 

πσο ηνλίδεη αξλήζεθε, ελψ ζηε ζπλέρεηα, αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ πφιε ηνπ 

θαζψο άξρηζαλ λα ηνλ θαηεγνξνχλ γηα ζπλεξγαζία κε ηε Γακαζθφ. 

Έρνληαο δήζεη ζε πεξηνρέο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ISIS, ν ζπγθεθξηκέλνο γηαηξφο 

ππνζηεξίδεη φηη έρεη δεη νπθ νιίγνπο λεθξνχο απφ ηνπο νπνίνπο έιεηπαλ φξγαλα -θπξίσο 

ην ήπαξ θαη ν αξηζηεξφο λεθξφο. «Τπήξμε πεξίπησζε, κία ζπγθεθξηκέλα, φπνπ έιεηπε ε 

νπξνδφρνο θχζηε», θαηαιήγεη. 

 Μπνξεί, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, νη θαηαγγειίεο ηνπ λα κελ είλαη εθηθηφ λα 

εξεπλεζνχλ ζε βάζνο, ππελζπκίδνπλ, σζηφζν, ηελ αλαηξηρηαζηηθή απνθάιπςε, ζηα ηέιε 

ηνπ 2015, ηνπ Reuters, πεξί χπαξμεο γλσκνδφηεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ  ηνπ 

ISIS φηη επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε νξγάλσλ απφ αηρκαιψηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ε 

δσή κνπζνπικάλσλ. 
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην εκπφξην νξγάλσλ ζεξίδεη ζηελ Σνπξθία, αθνχ εθεί δελ παχνπλ νχηε 

ιεπηφ λα εθκεηαιιεχνληαη ηνλ πφλν ησλ χξσλ πξνζθχγσλ… αθφκα θαη ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπηίζνπλ. 

ήκεξα ήξζε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο έλα βίληεν θξίθεο πνπ δείρλεη έλα κηθξφ 

παηδάθη ηε ζηηγκή πνπ ην πάλε ζην «ζθαγείν» ψζηε λα ηνπ πάξνπλ θάπνην φξγαλν ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ. 

Σν παηδί ςπραλεκίδεηαη φηη θάηη θαθφ πάεη λα γίλεη θαη θιαίεη κε ιπγκνχο ελψ παξαθαιάεη 

λα ην αθήζνπλε, θαλείο δελ ην ιππάηαη, αληίζεηα κε απφιπηε ςπρξφηεηα επαγγεικαηία 

δνινθφλνπ θάπνηνο ην ηνπνζεηεί πάλσ ζην… ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη, ελψ απφ θάησ ηνπ 

βάδεη κία πιάθα κάιινλ γηα λα κείλεη αθίλεην. 

ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε παηδάθηα ηπιηγκέλα ζε καχξεο ζαθνχιεο αθνχ ηνπο έρνπλ 

αθαηξέζεη ηα φξγαλα ηνπο. Ίζσο λα είλαη θαη λεθξά… νη εηθφλεο ηα ιέλε φια. 

Ο χξνο δεκνζηνγξάθνο θαη αθηηβηζηήο, Maytham Al-Ashkar, θνηλνπνίεζε ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ ζην Facebook έλα αλαηξηρηαζηηθφ βίληεν, ζην νπνίν άγλσζηνη παίξλνπλ 

ηα φξγαλα παηδηψλ πξνζθχγσλ ελψ είλαη αθφκε δσληαλά, ζηελ Σνπξθία. 

Σσγκεκριμένα, ο δημοζιογράθος γράθει πάνω από ηο βίνηεο: 

«Φξηθηαζηηθό βίληεν από ηελ Σνπξθία: Παίξλνπλ ηα όξγαλα παηδηώλ ηεο πξίαο 

ελώ είλαη αθόκε δωληαλά! Η δηαθίλεζε νξγάλωλ είλαη πνιύ ελεξγή ζηελ Σνπξθία, 

πξόθεηηαη γηα κηα κεγάιε καθία. Αξθεηνί ύξηνη πξόζθπγεο πνπ έθηαζαλ ζηελ 

Σνπξθία, ζθνπεύνληαο λα πάλε ζηελ Επξωπαϊθή Έλωζε, εμαθαλίζηεθαλ. Απηό 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηώξα! Κνηλνπνηήζηε ην ακέζωο!!!». 

Ζ αλάξηεζε έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ην ξεπνξηάδ ηνπ Reuters ηνλ Απξίιην, ην νπνίν 

θάλεη ιφγν γηα «έμαξζε» ηεο δηαθίλεζεο νξγάλσλ ζηνλ Λίβαλν, φπνπ ζε κηα ζηηγκή 

απειπηζίαο, νη χξηνη πνπινχλ φξγαλά ηνπο. 

Δπηπιένλ, ξεπνξηάδ ηνπ Fix News ηνλ Φεβξνπάξην αλέθεξε φηη πξφζθπγεο πνπινχλ ηα 

φξγαλά ηνπο πξνζπαζψληαο λα θηάζνπλ ζηελ Δπξψπε. 

ΙΡΑΗΛΙΝΟ ΕΜΠΟΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 
         ηε ζχιιεςε ηνπ ηζξαειηλνχ Μνζέ Υαξέι γηα ζπκκεηνρή ζε ζπείξα εκπνξίαο πξνζψπσλ 

θαη νξγάλσλ πξνρψξεζαλ νη θππξηαθέο αξρέο, κεηά απφ ηελ έθδνζε δηεζλνχο εληάικαηνο 

ζχιιεςεο. Ο 67ρξνλνο ηζξαειηλφο θαηαδεηείην απφ ηηο ξσζηθέο Αξρέο απφ ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 

2017 κε δηεζλέο έληαικα ζχιιεςεο. Απφ ηελ αζηπλνκηθή έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ην έληαικα 

ζχιιεςεο ηεο Interpol αθνξνχζε αδηθήκαηα εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη νξγάλσλ, πνπ 

δηαπξάρζεθαλ κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ θαη Ηνπιίνπ ηνπ 2006. Απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ αηηήκαηνο 
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έθδνζεο πξνέθπςε φηη ν 67ρξνλνο θαηαδεηείην γηα ζπκκεηνρή ζε θχθισκα, ην νπνίν 

εκπνξεπφηαλ αλζξψπηλα φξγαλα απφ ην 2006 έσο ην 2010, κε θχξηα πεδία δξάζεο ηε Ρσζία 

θαη ην Κφζζνβν. Δπίθεληξν κάιηζηα ηνπ θπθιψκαηνο θέξεηαη λα ήηαλ θιηληθή ζηα πξνάζηηα ηεο 

Πξίζηηλα, φπνπ κεηαθέξνληαλ νη δφηεο νξγάλσλ θπξίσο απφ ηελ Σνπξθία θαη ρψξεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ηνπο νπνίνπο εθέξεην λα «ςαξεχεη» ν θαηεγνξνχκελνο Ηζξαειηλφο. 

χκθσλα κε ην θαηεγνξεηήξην, ζηνπο ππνςήθηνπο δφηεο ζα θαηαβάιινληαλ πνζά έσο θαη 

12.000 επξψ γηα λα πνπιήζνπλ δσηηθά ηνπο φξγαλα, θπξίσο λεθξά. Ωζηφζν, ζε θάπνηνπο απφ 

απηνχο δελ θαηαβιήζεθε ην ζπκθσλεζέλ αληίηηκν. Σα φξγαλα αθαηξνχληαλ ζηελ θιηληθή ηεο 

Πξίζηηλα θαη ζηε ζπλέρεηα πσινχληαλ ζε αζζελείο -θπξίσο απφ ην Ηζξαήι, αιιά θαη απφ ηνλ 

Καλαδά θαη ηελ Πνισλία- έλαληη πνζψλ πνπ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 80.000 θαη 100.000 επξψ. 

12. Επίλογοσ - υμπέραςμα  
πλνςίδνληαο , φπσο αλαθέξακε, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ ε ελεκέξσζε αιιά θαη 

ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ ηνκέα ν νπνίνο δελ αλαθέξεηαη αξθεηά. 

Καηαθέξακε λα βξνχκε αιεζηλά παξαδείγκαηα θαζψο θαη καξηπξίεο αηφκσλ θάλνληαο 

ηελ εξγαζία καο πην έγθπξε. Σέινο, ε νξζή ζπλεξγαζία εθ κέξνπο φισλ ησλ κειψλ 

αιιά θαη ε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηάο καο ,είρε σο απνηέιεζκα απηή ηελ εξγαζία.          
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dotes-kai-nefropatheis-apo-thn-ellada 

3)https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%BF%C

F%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD 
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Μάζεκα  Project 

 

 Νηθόιανο Σξηαληαθπιιόπνπινο 

 .Κσζηνύξνο Γεώξγηνο 

 .Μαξγαξίηα Γεσξγηνπνύινπ . 

 Καηεξίλα Γεκεηξνπνύινπ. 

 

Θέκα:«ζαλαηηθή πνηλή θαη βαζαληζηήξηα 

ζηηο ζξεζθείεο θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή». 

 



  



Σην άθνπζκα ησλ ιέμεσλ «Ιεξά Εμέηαζε» έξρνληαη ζην 
λνπ καο εηθόλεο από ηελ ζθνηεηλή πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα: 
Αλαθξίζεηο, ζθιεξά βαζαληζηήξηα θαη βέβαηα, κάγηζζεο λα 
θαίγνληαη ζηελ ππξά. Απηέο ηηο εηθόλεο πξνζπαζεί λα 
αλαβηώζεη ην Μνπζείν ηεο Ιεξάο Εμέηαζεο ζην Τνιέδν ηεο 
Ιζπαλίαο θαη λα εμεγήζεη ζηνπο επηζθέπηεο ηνλ ηξόπν κε 
ηνλ νπνίν δξνύζε απηόο ν πνιηηηθό – ζξεζθεπηηθόο 
ζεζκόο ζηελ Ιζπαλία θαη ζηηο άιιεο θαζνιηθέο ρώξεο ηεο 
Επξώπεο. 

Σην Μνπζείν ηεο Ιεξάο Εμέηαζεο ππάξρεη έθζεζε κε πέληε 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη γεληθό ηίηιν “Αξραία όξγαλα 

βαζαληζηεξίσλ”. Πξόθεηηαη γηα θαηαζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζε ε Ιεξά Εμέηαζε ζην Μεζαίσλα γηα λα 

αληηκεησπίζεη εθείλνπο πνπ ζεσξνύζε αηξεηηθνύο. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε 

ε Ιεξά Εμέηαζε δελ ήηαλ κόλν ζξεζθεπηηθνί, αιιά εμίζνπ 

πνιηηηθνί θαη βέβαηα νηθνλνκηθνί. Αο κε μερλάκε όηη κηα 

από ηηο πνηλέο πνπ επέβαιαλ νη Ιεξνεμεηαζηέο ζηνπο 

“αηξεηηθνύο”, ήηαλ ε απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο ! 

 

 

 



ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Η γκαρούτσα 

Έδελαλ ηα ρέξηα ηνπ ζύκαηνο πίζσ από ηελ πιάηε 
θαη ηνλ θξεκνύζαλ ςειά κε έλα εηδηθό ζθνηλί, 
βάδνληαο ηνπ κάιηζηα ζηα πόδηα πξόζζεην βάξνο. 
Έκελε θξεκαζκέλνο γηα αξθεηέο ώξεο θαη αλά 
δηαζηήκαηα κπνξνύζαλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα 
ζθιεξύλνπλ ηνλ βαζαληζκό ηνπ. 

 

 

 

 



Το βασανιστήριο τοσ νερού 

Αθηλεηνπνηνύζαλ ην ζύκα θαη ην ππνρξέσλαλ λα 
θαηαπίλεη κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Πεξίπνπ 10 
ιίηξα. Ο βαζαληζηήο ηνλ δπζθόιεπε ηαπηόρξνλα λα 
αλαπλεύζεη. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην ζηνκάρη δελ 
άληερε άιιν θαη ην ζύκα πέζαηλε. 

 

  



Η σαρκουάγος 

Τν ζύκα ππνρξεσλόηαλ λα κπεη κέζα ζε 
ζαξθνθάγν, ζηελ νπνία ππήξραλ κεηαιιηθά 
θαξθηά. Όηαλ νη βαζαληζηέο ηελ έθιεηλαλ, ηα θαξθηά 
έκπαηλαλ ζην ζώκα, πξνθαιώληαο ζην ζύκα αξγό 
θαη βαζαληζηηθό ζάλαην. 

Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ηα ζύκαηα ηεο 
Ιεξάο Εμέηαζεο αλαγθάδνληαλ θάπνηα ζηηγκή λα 
νκνινγήζνπλ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ηνπο 
ππαγόξεπαλ νη Ιεξνεμεηαζηέο γηα λα ζηακαηήζεη ν 
βαζαληζκόο ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε Ιεξά 
Εμέηαζε έδηλε ππόζηαζε ζε ςεύηηθεο θαηεγνξίεο θαη 
θαηαδίθαδε ηα ζύκαηα ηεο. 

 



Το «λουρί»   

Τξ «λξσοί» Τα υέοια ςξσ αμακοιμόμεμξσ δέμξμςαμ 

πίρω απ’ ςημ πλάςη ςξσ και ρσμδέξμςαμ με έμα 

ρυξιμί ςξ ξπξίξ κοεμόςαμ απ’ ςξμ ςξίυξ. Σςη 

ρσμέυεια, ςξμ ρήκωμαμ ρςξμ αέοα και ρςηοιζόςαμ 

μόμξ από ςα υέοια. Ο πόμξπ ρςξσπ ώμξσπ και ρςα 

υέοια ήςαμ εναρταλιρμέμξπ και ατόοηςξπ. Πξλλέπ 

τξοέπ, μάλιρςα, άτημαμ ςξ ρυξιμί ελεύθεοξ και ςξ 

ρςαμαςξύραμ απόςξμα, για μα εναοθοώρξσμ ςξσπ 

ώμξσπ ςξσ καςηγξοξύμεμξσ και μα εμςείμξσμ ςξ 

βαραμιρςήοιξ....  

 

 



Σν Βαζαληζηήξην ηνπ Λαηκνύ 

Επώδπλν θαη εμεπηειηζηηθό, ην βαζαληζηήξην ζθνπό 

είρε λα δνθηκάζεη ηηο αληνρέο ηνπ ζύκαηνο, θαζώο 

ην θιείδσκα ηνπ ιαηκνύ κέζα ζε κεηαιιηθό ή μύιηλν 

δαθηύιην εκπόδηδε ην ζώκα λα πάξεη κηα πην βνιηθή 

ζηάζε. Κη έηζη ν άκνηξνο δελ κπνξνύζε λα 

μαπιώζεη, λα νξηδνληησζεί ή αθόκα θαη λα θάεη γηα 

κέξεο. Σαθώο πεξηζζόηεξν θξηθηαζηηθό απ’ όζν 

δείρλεη ή αθνύγεηαη, κπνξνύζε λα απνβεί αθόκα θαη 

κνηξαίν αλ ην ζώκα δελ ζπκκνξθσλόηαλ θαη δελ 

πήγαηλε κε ηα λεξά ηνπ…

 

 



Σν Βαζαληζηήξην ηνπ Φεξέηξνπ 

 
Εδώ κηιάκε γηα ηελ πην ηηκεκέλε ηερληθή 

βαζαληζκνύ ηνπ Μεζαίσλα, ηε κέζνδν πνπ 

ιαηξεύηεθε θαη ηαπηίζηεθε κε ηα Σθνηεηλά Χξόληα 

όζν θακηά! Τν ζύκα θιεηλόηαλ κέζα ζην κεηαιιηθό 

θινπβί, πνπ ήηαλ θαηά ηη κεγαιύηεξν από ην 

αλζξώπηλν ζώκα. Ο ζθνπόο εδώ ήηαλ ην ζώκα λα 

παξακέλεη ζηξηκσγκέλν ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θινπβηνύ, ην νπνίν θξεκόηαλ ζπλήζσο από δέληξν 

ή αγρόλε. Τν θξηθηό κε ην Φέξεηξν είλαη όηη ην ζύκα 

αθελόηαλ γηα ηόζν θαηξό κέζα πνπ ην θινπβί 

μαλάλνηγε κόλν όηαλ ηα όξληα είραλ ηξαθεί κε ηα 

απνκεηλάξηα ηνπ… 

 Η Ιεξά Δμέηαζε ππήξμε έλαο ζεζκόο ηεο 
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Γπηηθήο Δθθιεζίαο πνπ αξρηθά είρε σο ζθνπό 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηξέζεσλ, αιιά ζηελ 

πνξεία εμειίρζεθε ζε έλα «εξγαιείν» πνπ ην 

εθκεηαιιεύηεθαλ νη εγεκόλεο ηεο επνρήο γηα λα 

εμνληώλνπλ ηνπο πάζεο θύζεσο ερζξνύο ηνπο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απνιπηαξρηθή εμνπζία 

ηνπο. 

Ο Μπξνύηδηλνο Σαύξνο 

Δπίζεο γλσζηόο σο ηθειηθόο Σαύξνο, 

επξόθεηην γηα έλα θνύθην νξεηράιθηλν άγαικα 

πνπ έκνηαδε ζηελ όςε ζε πξαγκαηηθό ηαύξν. Σα 

ζύκαηα ηνπνζεηνύληαλ εληόο ηνπ, κε ηηο 

γιώζζεο ηνπο λα θόβνληαη ζπλήζσο πξηλ. Η 

πόξηα έθιεηλε θαη κεηά μεθηλνύζε ε ηεξνηειεζηία 

ηεο θσηηάο: πύξηλεο γιώζζεο ηύιηγαλ ηνλ 

ηαύξν, αθήλνληαο ην ζύκα λα «βξάζεη» ζην 

εζσηεξηθό ηνπ, κέζα ζε θξαπγέο νδύλεο θαη 

πόλνπ. 

 

Οη θηλήζεηο απόγλσζεο θαη ηα νπξιηαρηά ηνπ 

ζύκαηνο έθαλαλ ηνλ ηαύξν λα κνηάδεη δσληαλόο, 

γεγνλόο πνπ έθαλε ην θηινζεάκνλ θνηλό λα 

παξαιεξεί από ηε καθάβξηα θαληαζκαγνξία (ν 

ζρεδηαζκόο ηνπ ήηαλ ηέηνηνο πνπ λα εληζρύεη 

ηνλ ήρν, θάλνληάο ηνλ λα κνηάδεη κε 

βξπρεζκνύο ηαύξνπ). Ο ζξύινο ην ζέιεη λα είλαη 

Έιιελαο ν εθεπξέηεο ηεο απνηξόπαηεο απηήο 



ζπζθεπήο, ν Πέξηιινο, πνπ ηνλ θαηαζθεύαζε 

γηα ηύξαλλν ηεο επνρήο. Κη ελώ πεξίκελε κηα 

γελλαηόδσξε ακνηβή γηα ηελ επηλνεηηθόηεηα 

ηνπ, ν Πέξηιινο έκειιε λα γηλόηαλ ν πξώηνο 

πνπ ζα ηνλ δνθίκαδε...

 

 

 

 

 

 



ΧΔΙΡΟΚΟΠΙΑ 

Ήηαλ ε πην ζπλεζηζκέλε πνηλή, γηα όπνηνπο 

έγδπλαλ λεθξνύο, παξαράξαδαλ λνκίζκαηα, 

έθνβαλ μέλν ακπέιη, ππξπνινύζαλ απνζήθεο, 

γθξέκηδαλ θξάρηεο, όπνηνο μέθνβε θνπάδη από 

βνζθνηόπη ή καληξί, πξνθαινύζαλ βαξύ 

ηξαύκα κε γξνζηά, έπαηδαλ δάξηα θ.ά. Από ηηο 

αξρέο ηνπ Η΄ αηώλα νη αθξσηεξηαζκνί, κε ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ πνηληθή λνκνζεζία, 

θαηάληεζαλ έλα νηθηξό θαηλόκελν ηνπ 

βπδαληηλνύ θαζεκεξηλνύ βίνπ. ε νξηζκέλεο 

πεξηόδνπο έπαηξλαλ δηαζηάζεηο ηξνκαθηηθέο. ε 

θάζε βήκα ζπλαληνύζε θαλείο αλζξώπνπο κε 

θιαδεκέλα κέιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΗΜΔΡΑ 

 

 

 ηηο κέξεο καο ε ζαλαηηθή πνηλή έρεη 

θαηαξγεζεί ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ 

θόζκνπ, σζηόζν θάπνηεο κνξθέο ζαλαηηθήο 

πνηλήο εληνπίδνληαη ζε ρώξεο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο 

Κίλαο. 

 Δίδε ζαλαηηθώλ πνηλώλ: 

Σπθεθηζκόο: Δθαξκόδεηαη ζε ρώξεο ηεο Αζίαο, 

ηεο Κίλαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

.Χξεζηκνπνηείηαη γηα παξαβάζεηο ηνπ δηεζλνύο 

πνηληθνύ δηθαίνπ π.ρ. δνινθνλίεο θαη 

εγθιήκαηα πνιέκνπ.Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ν εθηεινύκελνο ζηέθεηαη ζε έλαλ 

ηνίρν, ζηνλ θνξκό ελόο δέλδξνπ ή ζε έλαλ 

πάζαιν.Ωο έλδεημε ηειεπηαίαο επραξίζηεζεο ην 

πξνζθέξνπλ έλα ηζηγάξν θαη ηνπ θιείλνπλ ηα 

κάηηα κε έλα καληήιη.Πξνζθέξνπλ ζηνπο 

ζηξαηηώηεο πνπ ζα εθηειέζνπλ όπια από ηα 

νπνία έλα ζα πεξηέρεη ηηο ζθαίξεο.Απηό γίλεηαη 

,ώζηε νη ζηξαηηώηεο λα κελ δεηιηάζνπλ θαη 

ληώζνπλ ηύςεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 



εθηέιεζεο.

 

 

 

 

 



Θαλαηεθόξνο έλεζε:Δίλαη έλεζε ζην ζώκα 

θάπνηνπ κε ζθνπό ηνλ ζάλαην ηνπ.Οη νπζίεο 

απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απηνθηνλία ή 

ηελ επζαλαζία. 

Ηιεθηξηθή θαξέθια:Δίλαη κηα απνδεθηή κέζνδνο 

εθηέιεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ην ειεθηξηθό 

ξεύκα (ηζρύο) γηα λα πξνθιεζεί ζάλαηνο.Ο 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθηέιεζε είλαη ν 

εμήο: Ο εθηεινύκελνο ηνπνζεηείηαη ζηελ 

θαξέθια θαη δέλεηαη κε δεξκάηηλα ινπξηά, 

ζπλδένληαη ζην ζώκα ηνπ δύν ράιθηλα 

ειεθηξόληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζεκείν πνπ 

είλαη μπξηζκέλν γηα λα πεξλάεη επθνιόηεξα ε 

αγσγηκόηεηα.Ο εθηειεζηήο πηέδεη έλα θνπκπί θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη δηνρέηεπζε ηνπ ξεύκαηνο 

λεξώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ ζώκαηνο 

Ληζνβνιηζκόο: Δίλαη ην ξίμηκν ηνπ ιίζνπ.ηελ 

εθηέιεζε κε βάζε ηελ θνηλή γλώκε από ηελ 

πνιηηεία θαη ηνλ λόκν έπαηξλε κέξνο κεγάινο 

αξηζκόο αηόκσλ ιηζνβνιηζκόο απηόο γίλεηαη 

ζπλήζσο έμσ από ηελ  πόιε.Βάδνπλ ηνλ 

εθηεινύκελν ζηελ κέζε θαη ηνλ ιηζνβνινύλ 

κέρξη λα πεζάλεη.Η εθηέιεζε απηή γίλεηαη 

ζπλήζσο ζηηο ρώξεο ηνπ Ιζιάκ. 



Απνθεθαιηζκόο:Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη από θακία ρώξα ηνπ θόζκνπ.

 

ΠΗΓΔ      

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%

CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%C

E%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%C

E%AE 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%

CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BE%CE%AD%

CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7 

http://eranistis.net/wordpress/2014/10/20/%CE%

B7-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://eranistis.net/wordpress/2014/10/20/%CE%B7-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7/
http://eranistis.net/wordpress/2014/10/20/%CE%B7-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7/


%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1

%CF%83%CE%B7/ 

http://www.postmodern.gr/iera-exetasi-ke-
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