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Το κείµενο που ακολουθεί αποτέλεσε το αντικείµενο οµιλίας στην εκδήλωση 

"Ευθανασία: ∆ικαίωµα ή Έγκληµα;" του Φιλελεύθερου Κέντρου Μελετών «Μάρκος 

∆ραγούµης». Η εκδήλωση έλαβε χώρα, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο 

Stanley, στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις 

πραγµατοποίησαν ο κ. Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας 

του ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και µεταφραστής του βιβλίου "Η επικράτεια της ζωής: Αµβλώσεις, ευθανασία 

και ατοµική ελευθερία" (Ronald Dworkin, Εκδόσεις Αρσενίδη 2013) και ο κ. Αθανάσιος 

Αναγνωστόπουλος, Νοµικός, διδάκτωρ Ποινικού ∆ικαίου. Αξίζουν συγχαρητήρια στο 

Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών "Μάρκος ∆ραγούµης" για την τόλµη στην επιλογή της 

θεµατικής της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη φιλοξενία στους κκ. Νίκο 

Ρώµπαπα, Θωµά Γαζή και Αλέξανδρο Σκούρα. Το παρακάτω κείµενο παρουσιάζεται 

στην πλήρη του µορφή µε µικρές διορθώσεις, σχεδόν αναπόφευκτο στη µεταφορά από 

τον προφορικό στον γραπτό λόγο. 
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Κυρίες και Κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών για την 
πρόσκληση και τη συµµετοχή σε µια οµάδα εκλεκτών οµιλητών. Τιµή σε µένα προσωπικά 
όσο και στο Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής. 

Οι απόψεις, σκέψεις θα έλεγα, που θα καταθέσω είναι καθαρά προσωπικές και δεν θα 
ήθελα να δεσµεύσω τους καλούς φίλους του Ινστιτούτου Συντηρητικής Πολιτικής. 

Υπάρχουν αρκετά ζητήµατα, ζητήµατα αξιακά η στάση απέναντι στα οποία καθορίζεται 
από την προσωπική ηθική και τις προσωπικές πεποιθήσεις του καθενός, από τα βιώµατα 
του, και γενικότερα από τη στάση ζωής του. Ζητήµατα τα οποία δεν επιδέχονται 
τεχνοκρατική προσέγγιση αλλά πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον, ένα γενικό πλαίσιο αρχών 
ως σηµείο αναφοράς. Ζητήµατα τα οποία δίχασαν κατά το παρελθόν αλλά εξακολουθούν 
και διχάζουν, σε διαφορετικό βαθµό, τις δυτικές κοινωνίες. Θανατική ποινή, άµβλωση, 
καύση νεκρών, σύµφωνο συµβίωσης οµόφυλων ζευγαριών. Κανένα, όµως, δεν είναι τόσο 
δύσκολο και πολύπλοκο όσο το ζήτηµα της ευθανασίας, ζήτηµα µη επιδεχόµενο καθαρά 
δογµατικής ερµηνείας. 

Συµµετέχω στο σηµερινό διάλογο έχοντας επίγνωση της δυσκολίας του θέµατος. Το 
συγκεκριµένο ζήτηµα πρέπει να προσεγγίζεται όχι µε την αδιαλλαξία και τον φανατισµό του 
προσήλυτου αλλά µε την ταπεινότητα µπροστά στα αδιέξοδα της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Ταυτόχρονα, αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη ενός πλαισίου αρχών και αξιών ως βάση 
αφετηρίας. Το προσωπικό µου πλαίσιο αρχών καθορίζεται από τη διδασκαλία της 
Εκκλησίας. Με βάση αυτό πορεύοµαι αλλά δεν είµαι δογµατικά προσηλωµένος σε αυτό. 
Επιµέρους διαφοροποιήσεις µπορεί να υπάρχουν αλλά η διαφοροποίηση δεν έχει νόηµα αν 
δεν λαµβάνει χώρα σε σχέση µε ένα δεδοµένο πλαίσιο. 

Έχοντας αυτά υπ’ όψιν σκοπεύω να αναφέρω ορισµένα πράγµατα όχι τόσο ώστε 
αδιάλλακτα να υποστηρίξω κάτι, όσο να µπει κάποιο φρένο στον οδοστρωτήρα της 
ακατάσχετης δικαιωµατοκρατίας που φαίνεται να σαρώνει τα πάντα στο πέρασµα της. 

Εν συντοµία το πλαίσιο της Εκκλησίας:  
Σύµφωνα µε την θέση Εκκλησίας για την ευθανασία όπως αυτή επιβεβαιώθηκε σε 

επίσηµη ανακοίνωση στις 14-12-2000: 
“ Η ζωή µας αποτελεί υπέρτατο ∆ώρο του Θεού, η αρχή και το τέλος του οποίου 

βρίσκονται στα χέρια Του και µόνο ( Ιώβ ιβ' 10). Αποτελεί τον χώρο µέσα στον οποίο βρίσκει 
την έκφραση του το αυτεξούσιο, συναντάται η χάρις του Θεού µε την ελεύθερη βούληση του 
ανθρώπου και επιτελείται η σωτηρία του. 

Οι στιγµές της ζωής µας πού συνδέονται µε την αρχή και το τέλος της, όπως και αυτές της 
αδυναµίας, του πόνου και των δοκιµασιών µας, εγκύπτουν µία µοναδική ιερότητα και 
περιποιούν µυστήριο πού απαιτεί ιδιάζοντα σεβασµό εκ µέρους των συγγενών, των ιατρών, 
των νοσηλευτών και της κοινωνίας ολόκληρης. Οι στιγµές αυτές διευκολύνουν την ταπείνωση, 
διανοίγουν την οδό της θεϊκής αναζήτησης και προκαλούν το θαύµα και το σηµείο της θεϊκής 
χάριτος και παρουσίας.”. 

Η Εκκλησία διακηρύττει ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, πού ζει όχι ως αυτόνοµη 
µονάδα, αλλά σε σχέση µε τον συνάνθρωπό του και την κτίση. Στην έννοια του προσώπου 
στηρίζεται η ελευθερία, η οποία καθορίζεται και από τις σχέσεις του ανθρώπου µέσα στο 
κοινωνικό σύνολο. 

∆ωρητής της ζωής είναι ο ∆ηµιουργός Θεός.. Ο άνθρωπος δεν εξουσιάζει τη ζωή, γιατί 
δεν είναι ο δηµιουργός της. Από την αποδοχή αυτού του γεγονότος απορρέει η ιερότητα του 
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σώµατος και της ψυχής. Το σώµα είναι "ναός του αγίου Πνεύµατος" πού κατοικεί µέσα µας 
µε τη ψυχή να είναι η πνοή του Θεού.  

Η σύγχρονη εκκοσµικευµένη αντίληψη υποστηρίζει το "δικαίωµα στο θάνατο" γιατί 
προσεγγίζει το θάνατο ως γεγονός προσδιοριζόµενο όχι από το Θεό, αλλά από τον άνθρωπο. 

 
∆ιαφοροποιήσεις στο νόηµα 
 
Ο ορισµός της ευθανασίας και των στοιχείων που την αποτελούν βρίσκονται σε ένα 

καθεστώς ασάφειας. Σε αυτό συνεισφέρει το χαµηλό επίπεδο δηµοσίου διαλόγου αλλά και οι 
πολλές διαφορετικές περιπτώσεις για τις οποίες χρησιµοποιείται, αδιακρίτως, ο όρος. 

Ευθανασία µε την αρχική έννοια σηµαίνει ο "ωραίος θάνατος". Μπορεί να είναι ο 
ηρωικός θάνατος των Οµηρικών επών ή, απλά, ο γαλήνιος θάνατος στο σπίτι µε την 
οικογένεια στο προσκέφαλο έχοντας ικανοποίηση για µια γεµάτη ζωή ή ανυποµονησία, 
µόλις κλείσεις τα µάτια, να ξαναδείς αγαπηµένα πρόσωπα για καιρό λησµονηµένα.  

Ο όρος ευθανασία στη αρχαιότητα ταυτίζεται µε τη συνεχή καταπόνηση και τον αγώνα 
ζωής µέσω του οποίου αναδεικνυόταν ο θάνατος όχι ως το τέλος, λόγω της σταδιακής, 
φυσιολογικής φθοράς του ανθρώπου, αλλά ως η ολοκλήρωση της ακαταπόνητης πορείας και 
των προσπαθειών κατά τη διάρκεια της ζωής και η απόδοση λογαριασµού για αυτήν. 

Παράλληλα στο Χριστιανισµό ο καλός και ωραίος θάνατος προσδιορίζεται από την 
καθαρή συνείδηση και την πίστη: 

‘Χριστιανά τα τέλη της ζωής ηµών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν 
απολογίαν την επί του φοβερού βήµατος του Χριστού αιτησώµεθα’.  

Η επικρατούσα,σηµερινή ερµηνεία του όρου, µε την σταδιακή αλλαγή του νοήµατος της 
λέξης "ευθανασία" σηµαίνει την πρόκληση ανώδυνου (σωµατικά και ψυχικά) θανάτου από 
οίκτο σε συνανθρώπους µας ευρισκόµενοι στο τελευταίο στάδιο ανίατης ασθένειας ή 
βαρύτατου τραυµατισµού µε σκοπό τη λύτρωση, το σεβασµό και την αξιοπρέπεια του 
ασθενή και ύστερα από επιθυµία του ιδίου ή επιθυµία των συγγενών του. 

Εθελοντική ενεργητική ευθανασία ή κατά παραγγελία, µη εθελοντική ενεργητική ή 
ακούσια (άνευ συγκαταθέσεως ασθενούς ο οποίος είτε δεν µπορεί να δώσει απάντηση όντας 
διανοητικά ανήµπορος ή ευρισκόµενος σε κωµατώδη κατάσταση, είτε δεν ερωτάται ο ίδιος), 
παθητική ευθανασία, υποβοηθούµενη αυτοκτονία, έµµεση ενεργητική ευθανασία, ευγονική 
ευθανασία. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Άλλη η περίπτωση του Αλέξανδρου Βέλιου, άλλη 
η περίπτωση ενός συνανθρώπου µας που βρίσκεται σε κώµα για µήνες ή για χρόνια, άλλη η 
περίπτωση ενός τετραπληγικού, ο οποίος µπορεί να µην νιώθει πόνο και να µην 
αντιµετωπίζει άµεσα το θάνατο αλλά είναι καθηλωµένος σε ένα κρεβάτι έχοντας τη 
δυνατότητα να κουνήσει µόνο το κεφάλι του και να µιλήσει, ίσως ούτε καν το τελευταίο 
κάποιες φορές. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις τις οποίες, ίσως, ούτε οι ιατροί 
τις γνωρίζουν όλες και για αυτό τον λόγο απόλυτα δογµατική άποψη δεν χωράει σε αυτή τη 
συζήτηση. Με πόση σιγουριά µπορεί κάποιος να πει τι συνιστά εθελοντική ενεργητική 
ευθανασία, µη εθελοντική ενεργητική ευθανασία, παθητική ευθανασία, υποβοηθούµενη 
αυτοκτονία, έµµεση ενεργητική ευθανασία σε κάθε µια από τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις 
και για τόσες δεκάδες άλλες µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι γιατροί στα νοσοκοµεία 
κάθε µέρα; 
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Το πλαίσιο της Κοινωνίας 
 
Η κοινωνία µας αποδίδει έµφαση στα νιάτα, στο ωραίο, στο όµορφο, στο αρτιµελές. Σαν 

να θέλει να εξορκίσει την εικόνα της αρρώστιας, συνανθρώπων µας που αντιµετωπίζουν την 
προοπτική του θανάτου. Αποστρέφεται την εικόνα της ανηµπόριας, ανθρώπων µε 
ψυχολογικά και σωµατικά προβλήµατα, πολλοί φρίττουν µε τη σκέψη ότι θα πρέπει να 
πλένουν και να καθαρίζουν, καθηµερινά, τους ηλικιωµένους γονείς τους.  

Αυτό φαίνεται και από τη συµπεριφορά της κοινωνίας µας απέναντι στο νεκρό, τον 
οποίο πλέον στις µεγάλες πόλεις, δεν τον πλένουν και δεν τον ντύνουν οι συγγενείς αλλά 
αυτή η δουλειά αφήνεται σε «επαγγελµατίες» διότι σε αρκετές περιπτώσεις οι συγγενείς 
«σιχαίνονται» και δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή µε αυτόν ή αυτή που πριν από λίγες ώρες 
ήταν µέλος της οικογενείας τους. 

Παράλληλα, η αυτοπεποίθηση του σύγχρονου ανθρώπου λόγω των τεχνολογικών 
επιτευγµάτων, ίσως, να του καλλιέργησε την ψευδαίσθηση ότι µπορεί να προκαθορίσει τα 
πάντα, ότι µπορεί να οργανώνει τη ζωή του και να προγραµµατίσει και το θάνατο του ως 
έκφραση της ελεύθερης βουλήσεως του. 

Επίσης, το ζήτηµα της ευθανασίας έρχεται, φεύγει και επανέρχεται στο δηµόσιο διάλογο 
και, ίσως, να αποτελεί βαρόµετρο ευρύτερων κοινωνικών τάσεων. Στην περίοδο µετά τον 
Β΄ΠΠ, χαρακτηριζόµενη, πανευρωπαϊκά, από καθολική πρόσβαση στην υγεία και 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη χωρίς το οικονοµικό κόστος να αποτελεί αποκλειστικό 
γνώµονα για τον καθορισµό της κρατικής πολιτικής, δεν συναντάµε αιτήµατα ευθανασίας 
παρά µεµονωµένα και σποραδικά. Τα τελευταία 20-25 χρόνια, όµως, µε την αυξανόµενη 
απονοµιµοποίηση του δηµόσιου τοµέα και την πλήρη επικράτηση καθαρά οικονοµικών 
κριτηρίων, παράλληλα µε τη χαλάρωση των οικογενειακών δεσµών, οι προτεραιότητες 
έχουν αλλάξει. Η υγεία θεωρείται προϊόν και ο γιατρός επαγγελµατίας υγείας. Οι έννοιες 
"κόστος" και "κέρδος" ασκούν κυρίαρχη επιρροή στον σχεδιασµό της πολιτικής υγείας. 
Υπάρχουν αναφορές σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη ∆ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο για 
ηλικιακά όρια πέρα των οποίων δεν συµµετέχει το κράτος σε σειρά εξετάσεων. Και το όριο 
αυτό φυσικά υπόκειται σε αλλαγή βάσει οικονοµικών κριτηρίων. Παράλληλα, επιχειρείται 
διχασµός µεταξύ νεοτέρων που καταβάλλουν, υπό δυσµενέστερους όρους ασφάλισης, το 
κόστος και ηλικιωµένων καθώς και µεταξύ ασθενών µε µικρή πιθανότητα ίασης και αυτών 
µε µεγαλύτερη πιθανότητα.  

Η συντήρηση και περίθαλψη ηλικιωµένων συµπατριωτών µας, ανήµπορων να είναι τόσο 
παραγωγικοί όσο στο παρελθόν και καταναλωτές λίγων προϊόντων σε σχέση µε τις νεότερες 
ηλικίες, κρίνεται ασύµφορη και δυσβάσταχτη. Έχουµε ακούσει τη φράση: «80 πήγε πόσο θα 
ζήσει;» Η στοχοποίηση του υψηλού κόστους περίθαλψης της τρίτης ηλικίας παρέχει µια 
βολική αιτία για την ανεπαρκή χρηµατοδότηση της υγείας και προσφέρει εκτόνωση στην 
κοινωνία. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις, στο βαθµό που ισχύουν, δηµιουργούν ένα πλαίσιο 
αποξένωσης και εγκατάλειψης σε όσους συµπατριώτες µας είναι αντιµέτωποι µε την 
προοπτική του πόνου και του θανάτου, και ενισχύουν µέσα τους το αίσθηµα της παραίτησης 
από την προσπάθεια. 
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Επιχειρήµατα υπέρ της ευθανασίας και απόπειρα αντίκρουσης τους 
 
Αυτεξούσιο 
 
Ως επιχείρηµα υπέρ της νοµιµοποίησης της ευθανασίας χρησιµοποιείται το επιχείρηµα 

του αυτεξούσιου, η αυτονοµία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν επιλέγει µόνο την µόρφωση 
του, την σύντροφο του, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το επάγγελµα που θα ακολουθήσει αλλά και 
"το που και το πότε" του θανάτου του. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται τη 
ζωή του όπως αυτός ή αυτή επιθυµεί. Άρα και η απόφαση του να θέσει τέρµα στη ζωή του 
αποτελεί µια πράξη αυτοδιάθεσης όντας λογική συνέπεια της ελεύθερης βούλησης του 
ατόµου. Ως σκοπός τίθεται η κατάκτηση της απόλυτης αυτοδιάθεσης ωσάν κάτι τέτοιο να 
έχει επιτευχθεί ποτέ στον τοµέα της ασφάλειας, της εργασίας, της ελεύθερης γνώµης ή 
οπουδήποτε αλλού. 

Από την άλλη, όµως, ο βαριά πάσχων ασθενής, που τελεί υπό απόλυτη και συνεχή 
εξάρτηση από µηχανική και ιατρική υποστήριξη, έχει οριστικά απολέσει τη δυνατότητα 
αυτενέργειας. 

Αναφορικά µε το αυτεξούσιο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ασθενής αν και διανοητικά 
ικανός δεν µπορεί να δώσει ρητή συγκατάθεση ή στην περίπτωση όπου ο ασθενής 
παρουσιάζει διανοητική έκπτωση και ως εκ τούτου αδυνατεί να δώσει τη συγκατάθεση του. 
Εδώ πως τεκµαίρεται η αυτενέργεια και η ατοµική βούληση ενώ ο ασθενής δεν έχει λόγο; 

 Η ψυχολογική του κατάσταση επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής; 
Κατά πόσο είναι ελεύθερος κάποιος ο οποίος σφαδάζει από τον πόνο ή φοβάται από 
τηνπροοπτική του πόνου; 

Ακόµα και στην περίπτωση της υποβοηθούµενης αυτοκτονίας το αίτηµα για αυτονοµία 
και αυτεξούσιο ακυρώνεται, ή περιορίζεται σηµαντικά, λόγω της εξάρτησης σε ένα τρίτο 
πρόσωπο για να λάβει χώρα η πράξη. 

Η αξία της ζωής του ανθρώπου προστατεύεται καθ΄ υπεροχή έναντι όλων των άλλων 
αγαθών και δικαιωµάτων του. Η ζωή συνιστά το θεµέλιο πάνω στο οποίο υπάρχουν οι αξίες 
της ασφάλειας, της αυτονοµίας, της ελευθερίας. Πως υπάρχουν και πως µπορούν να βρουν 
έκφραση - πάντα στο πλαίσιο της ευθανασίας– η ελευθερία και η αυτονοµία όχι στη ζωή 
αλλά στο θάνατο; 

Επίσης, όπως είναι δικαίωµα του ασθενούς, στο όνοµα της αυτενέργειας και της 
αυτονοµίας του, να αρνηθεί περαιτέρω συνέχιση της θεραπείας έτσι και ο θεράπων γιατρός –
διαθέτοντας και αυτός το δικαίωµα προσωπικής επιλογής – µπορεί να επιλέξει να µην 
αποτελέσει µέρος της απόφασης του ασθενούς και να µην συµµετάσχει. Ο γιατρός δεν είναι 
µόνο υπόλογος στον ασθενή του αλλά και στη συνείδηση του, στην κοινωνία που τον 
σπούδασε, στους νόµους του κράτους, στους συναδέλφους του. 

Η νοµιµοποίηση της ευθανασίας θα δηµιουργήσει ένα δυσάρεστο, αποπνικτικό σε 
κάποιες περιπτώσεις, πλαίσιο για τους ίδιους τους ασθενείς. Οι χρονίως πάσχοντες είναι 
δυνατόν να καταναγκάζονται να επιλέξουν την ευθανασία υπό τη σκέψη ότι οι οικογένειες 
τους δεν µπορούν να αντέξουν το οικονοµικό κόστος και τη ψυχολογική καταπόνηση. 
Τέτοιες νοοτροπίες είναι πιθανόν να αναπτυχθούν σε ευάλωτες οµάδες όπως ηλικιωµένοι, 
φτωχοί συνάνθρωποι µας µε καρκίνο, άτοµα τα οποία δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν µόνα 
τους και η εξάρτηση από το οικογενειακό περιβάλλον δηµιουργεί αισθήµατα τύψης για την 
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ταλαιπωρία που υφίστανται οι συγγενείς του. Έρευνες [Internal Medicine, 1994] σε 
Ολλανδία και Ηνωµένες Πολιτείες καταγράφουν πως ο κύριος λόγος για τον οποίο ασθενείς 
καταφεύγουν σε ευθανασία είναι ή σκέψη τους ότι αποτελούν βάρος για τους άλλους. 

 
Πόνος 
 
Η συνέχιση της ζωής επιφέρει µεγαλύτερο πόνο από ότι ο θάνατος αυτός κάθε αυτός 

έτερο επιχείρηµα. 
Η παράταση, µε τεχνικά µέσα, µιας επώδυνης ζωής ασθενών, οι οποίοι συχνά δεν 

αντιδρούν καν στο περιβάλλον και δεν έχουν καµιά πιθανότητα να επανέλθουν, θεωρείται 
ανώφελη. Η αποφυγή του θανάτου και η παράταση της ζωής σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 
εξασφαλίζουν αυτόµατα και µια ευτυχισµένη ζωή. Η ευθανασία αποτελεί λύτρωση από τους 
αφόρητους πόνους συχνά µε τον ασθενή να νιώθει την ανάγκη να τερµατίσει τη ζωή του, 
γιατί θεωρεί ότι η συνέχιση της τον απαξιώνει. 

Παράλληλα, όµως υπάρχει η ανακουφιστική φροντίδα, η οποία µπορεί να απαλύνει τον 
πόνο. ∆υστυχώς, στην πατρίδα µας δεν υπάρχει επαρκές σύστηµα ανακουφιστική φροντίδας 
και δεν υφίσταται επαρκής ενασχόληση του δηµόσιου συστήµατος υγείας µε το ζήτηµα 
διαχείρισης του πόνου. ∆εν υπάρχουν εξειδικευµένα κέντρα διαχείρισης ασθενών σε τελικό 
στάδιο. Υποθέτω πως θα υπάρχουν, και µετά την µελλοντική συγκρότηση επαρκών 
εξειδικευµένων κέντρων, ένα πολύ µικρό ποσοστό ασθενών συνανθρώπων µας µας οι οποίοι 
θα υποφέρουν. Αλλά για ένα µικρό αριθµό συνανθρώπων µας θα πρέπει να αλλάξει η στάση 
της κοινωνίας και να περιβληθεί αυτή η αλλαγή µε το κύρος του νόµου; 

Όταν ο ασθενής ζητά τον θάνατο, στην πραγµατικότητα αυτό που θέλει είναι η 
ανακούφιση από τον πόνο. Η λύση είναι καλύτερη φροντίδα ανακούφισης όχι θανάτωση των 
ασθενών. Εξοικείωση του αρρώστου µε το θάνατο σε τέτοιο βαθµό ώστε να τον επιζητεί, 
δεν υπάρχει. Ο άρρωστος ακόµα και στην πιο βαθειά απελπισία, πάντα ελπίζει. 

Αλλά ποιος ωφελείται από τη ευθανασία; Ίσως, ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό 
που ησυχάζουν από τη δύσκολη αυτή ιατρική περίπτωση. Οι συγγενείς οι οποίοι δεν θέλουν 
ο άνθρωπος τους να ταλαιπωρείται και να φύγει για να ησυχάσει. Ίσως πιο πολύ να 
ησυχάσουν αυτοί γιατί απλά δεν µπορούν ή δεν θέλουν να κάνουν το αυτονόητο. Αν 
µάλιστα ο συγγενής τους διαθέτει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία τότε θέλουν πιο έντονα 
να µην ταλαιπωρείται... 

Ο πολυχρησιµοποιούµενος όρος "ποιότητα ζωής" είναι υποκειµενικός όντας, ακριβώς, 
παρεµπόδιση του ατόµου να ορίσει µόνο του τι συνιστά για αυτό ποιότητα ζωής. Τα 
κριτήρια της ποιοτικής ζωής για τον εκάστοτε ασθενή δεν πρέπει να καθορίζονται απουσία 
του ιδίου. Πολλοί συνάνθρωποι µας µπορούν να συµβιβαστούν και να ζουν µε τους δικούς 
τους ρυθµούς, µε τη δική τους ένταση την εµπειρία τους άλλα στον κόσµο της ζωής, έστω 
αυτής, όχι όµως της ανυπαρξίας. Καταλαβαίνω φυσικά πως είναι πολύ εύκολο να το λέει 
αυτό κάποιος, ο οποίος έχει την υγεία σου και όντας πνευµατικά διαυγής και σωµατικά 
αρτιµελής. 

Το γεγονός ότι η έννοια της ποιότητας ζωής ορίζεται από τη κοινωνία µας µε εγωιστικό 
τρόπο και προσανατολισµένο στις σωµατικές απολαύσεις και στην κατανάλωση προϊόντων 
δεν πρέπει να µας κάνει να τοποθετούµε την ποιότητα της ζωής πάνω από την ιερότητα της 
ζωής. 
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Επίσης, αν έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ για την ανακάλυψη 
µηχανηµάτων υποστήριξης τη ζωής και άλλου εξοπλισµού που βοηθά ουσιαστικά τον 
ασθενή γιατί συνιστά αναξιοπρέπεια η χρήση τους; Ποιος ο σκοπός δηµιουργίας τους; 

Ακόµα και στην περίπτωση του εγκεφαλικού θανάτου, υπάρχουν πολλές ενστάσεις πού 
λένε ότι "η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους" είναι παθολογοανατοµικός όρος και 
δύναται να τεκµηριωθεί µόνο µετά την µεταθανάτια αφαίρεση του εγκεφάλου του ασθενούς. 
Άρα, βάση αυτού, τα κριτήρια διαγνώσεως του "εγκεφαλικού θανάτου" είναι ανακριβή1. 
Υπάρχει ασάφεια στον καθορισµό του εγκεφαλικού θανάτου, µάλιστα εν όψει των 
καθηµερινών προόδων και εξελίξεων της ιατρικής. 

Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις του Ισπανού Μιγκέλ Παρόντο, ο οποίος ξύπνησε από 
κώµα µετά από δεκαπέντε χρόνια, από το 1987 ως το 20022. Παρόµοια περίπτωση ο Martin 
Pistorius3, ο οποίος δεν µπορούσε να κουνήσει το σώµα του για σχεδόν 12 χρόνια. Η 
οικογένεια του όµως συνέχιζε να πιστεύει σε αυτόν. Κάθε πρωί, ο πατέρας τον έντυνε και 
τον πήγαινε σε κέντρο υγείας της περιοχής. Στο τέλος της ηµέρας, τον έκανε µπάνιο, τον 
τάιζε και τον έβαζε για ύπνο. Οι γονείς του έβαζαν ξυπνητήρι κάθε δύο ώρες ώστε να 
µετακινούν τον γιο τους στο κρεβάτι, για να µην εµφανίσει έλκη από τις κατακλίσεις. Πιο 
γνωστό περιστατικό ο Στήβεν Χόκινκ, ο οποίος διαγνώστηκε µε µυατροφική πλαγία 
σκλήρυνση και αργότερα, λόγω πνευµονίας, υποβλήθηκε σε τραχειοτοµή µε αποτέλεσµα να 
µη µπορεί να µιλήσει... συµβατικά γιατί κατάφερε τελικά να επικοινωνεί µε τη βοήθεια ενός 
µηχανήµατος. Ανακάλυψε, µεταξύ άλλων, τους νόµους της Μηχανικής και της 
Θερµοδυναµικής για τις µαύρες τρύπες προτείνοντας επίσης µια κβαντική θεωρία για τη 
δηµιουργία του Σύµπαντος. 

 
Σχέση Ασθενούς - Θεράποντος Ιατρού 
 
Υποστηρίζεται ότι δεν υπονοµεύεται η εµπιστοσύνη ιατρού µε τον ασθενή και η πράξη 

της ευθανασίας θα περιορίζεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ασθενών και υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις όπως αυτές έχουν κατά καιρούς καταγραφεί διεθνώς: ο ασθενής να πάσχει 
από σοβαρή ανίατη ασθένεια και να ζητά επιµόνως και εγγράφως την ευθανασία, να µη 
πάσχει από κατάθλιψη, να διενεργείται από ειδικευµένο προσωπικό το οποίο δεν 
πληρώνεται για την συµµετοχή του, να αναφέρονται τα περιστατικά ευθανασίας στις αρχές 
και σε υπεύθυνο ιατρικό φορέα ο οποίος να επιλαµβάνεται σε περιπτώσεις πιθανών 
παραβιάσεων των όρων και προϋποθέσεων. 

Η αλήθεια είναι ότι η εµπιστοσύνη τίθεται σε κίνδυνο. Ένα µόνο περιστατικό 
κατάχρησης, εκ µέρους του ιατρού, αρκεί για να υπονοµευθεί η εµπιστοσύνη των ασθενών 
προ το θεράποντα ιατρό τους. 

                                                            

1 Βρεττός Μ, Καρακατσάνης Κ, Μπαλαµούτσος Ν, Τσανάκα Ι, "Ελλείµµατα του νόµου για τις 
µεταµοσχεύσεις", εφηµ. "Καθηµερινή", 12-9-1999. 
2 http://www.lifo.gr/now/world/82494  
3 http://www.iefimerida.gr/news/186939/paidi-fantasma-gia-12-hronia-itan-fyto-epestrepse-sti-zoi-kai- 
tora-zei-mia-kanoniki-zoi και http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2010610/The-Ghost-Boy-The-
uplifting-story-Martin-Pistorius-survived-mystery-paralysis-love.html.  
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Η νοµιµοποίηση της ευθανασίας δύναται να καλλιεργήσει στο ιατρικό προσωπικό τη 
νοοτροπία πως η προσφυγή στην ευθανασία αποτελεί µια γρήγορη, ανώδυνη µέθοδο σε 
σχέση µε την κουραστική, επίπονη θεραπεία των σοβαρά πασχόντων, διαδικασία η οποία 
περιλαµβάνει συνεχείς εξετάσεις, παρακολούθηση της εκάστοτε φαρµακευτικής αγωγής και 
διαρκείς ελέγχους. Αυτή η νοοτροπία δύναται να ενισχύεται δε από ένα δηµόσιο σύστηµα 
υγείας, χρεοκοπηµένο χωρίς τους απαραίτητους πόρους να συνδράµει ουσιαστικά τους 
πάσχοντες συνανθρώπους µας. Μάλιστα µπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο µε τον οποίο ο 
θεράπων ιατρός παρουσιάζει την κατάσταση στον ασθενή, αντί δηλαδή να τον ενθαρρύνει 
να περάσει τη δύσκολη και επίπονη θεραπευτική διαδικασία να τον υποκινήσει έµµεσα, 
τονίζοντας το µάταιο της προσπάθειας, να επιλέξει µια µορφή ευθανασίας. Αν γίνει το 
τελευταίο δεν µιλάµε πλέον για έκφραση της αυτόνοµης βούλησης του ασθενούς αλλά για 
περίπτωση εκµαίευσης της σύµφωνης γνώµης του ή ακόµα, έστω και έµµεσος, 
πειθαναγκασµός του. 

Παράλληλα, η νοµιµοποίηση της ευθανασίας και η θεώρηση της εκ µέρους του ιατρικού 
κόσµου ως µιας λύσης ενδέχεται, σταδιακά, να καθιερώσει την ευθανασία ως ένα είδος 
θεραπείας. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως συνέπεια την εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου µε 
τον οποίο προσεγγίζεται η ιατρική επιστήµη και η αποστολή της η οποία πλέον δεν θα έχει 
ως επίκεντρο τη ζωή αλλά θα θεωρεί και τον ηθεληµένο τερµατισµό της ζωής ως µια ακόµα 
"θεραπεία" ανάµεσα στις άλλες. 

Επιπροσθέτως, η νοµιµοποίηση της ευθανασίας συνεπάγεται και νοµικό, δικαστικό 
έλεγχο τήρησης των όποιων όρων και προϋποθέσεων µε τους οποίους θα θεσπισθεί. Σε κάθε 
περίπτωση, λοιπόν, θα υπάρχει έλεγχος, έρευνα, πιθανόν ανακρίσεις εξακρίβωσης της 
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων. Η ποινική δικαιοσύνη θα αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της νοσοκοµειακής καθηµερινότητας. Πως είναι δυνατόν οι ασθενείς να βλέπουν να 
διεξάγονται έρευνες και ανακρίσεις για τους θεράποντες ιατρούς τους και να µην κλονισθεί 
η εµπιστοσύνη στο πρόσωπο τους;  

Παράλληλα, η νοµιµοποίηση της ευθανασίας µπορεί να ενθαρρύνει τη διεύρυνση των 
περιπτώσεων στις οποίες θα διενεργείται και να µην περιορίζεται µόνο σε ανίατα ασθενείς 
κοντά στο τέλος αλλά να διευρυνθεί, µε το κύρος του νόµου πλέον, σταδιακά, και σε άτοµα 
τα οποία επίµονα ζητάνε τον τερµατισµό της ζωής τους επειδή δεν µπορούν να αποδεχθούν 
την παρούσα κατάσταση τους όπως τετραπληγικοί ή άτοµα µε δυσµορφία.  

Ο πνευµονολόγος Καθηγητής Π. Μπεχράκης επισήµανε και µια άλλη διάσταση: "Αν η 
κοινωνία για οποιονδήποτε λόγο αποδεχθεί την αρχή της ευθανασίας, τότε θα πρέπει να βρει 
και ποίος θα την εκτελεί, θα πρέπει να προσλάβει και " εκτελεστές" µέσα στα νοσοκοµεία, πού 
να εκτελούν τις αποφάσεις περί ευθανασίας. ∆ιότι δεν πεθαίνει κανείς ευκολότερα µε ένα 
φάρµακο από ο,τι µε µία σφαίρα στον κρόταφο".4 Σε ποιον θα ανατεθεί, σε µόνιµη βάση, το 
«καθήκον» αυτό; 

Επιπροσθέτως, µε τη νοµιµοποίηση της ευθανασίας υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει 
αντικείµενο εκµετάλλευσης εκ µέρους ασφαλιστικών εταιρειών και συγγενών για 
κληρονοµικούς λόγους. 

Αν γίνει λάθος διάγνωση και η ασθένεια δεν είναι ανίατη και υπάρχει δυνατότητα 
σχετικής έστω ανάρρωσης; 
                                                            

4 Καθηµερινή, 1-4-1999, σελ. 13. 
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Αν ο ασθενής που ζητήσει ευθανασία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλάξει 
γνώµη; 

 
Καταληκτικά Σχόλια 
 
Ποια η λύση λοιπόν στο ζήτηµα της ευθανασίας; 
Εφόσον ως κοινωνία δεν συναινούµε στην ευθανασία, και οι σχετικές µετρήσεις το 

πιστοποιούν, τότε πρέπει να αποθαρρύνουµε τους συµπατριώτες µας από το να σκεφτούν το 
ενδεχόµενο αυτό. Να τους βοηθήσουµε έµπρακτα όλοι µας, συγγενείς, Εκκλησία, Πολιτεία. 

Η Εκκλησία να στείλει ιερείς σε µονάδες εντατικής θεραπείας σε κάθε νοσοκοµείο (αλλά 
και σε κέντρα χρονίως πασχόντων) όχι κάποιες ώρες την εβδοµάδα αλλά αρκετές ώρες την 
ηµέρα, να είναι δίπλα ιερέας σε κάθε αγκοµαχητό συνανθρώπου µας που φτάνει στο τέλος. 
Κάθε ενορία να οργανώσει εθελοντές να συντρέχουν συνανθρώπους, ψυχολογικά και όπου 
υπάρχει η δυνατότητα και υλικά, µας σε νοσοκοµεία, µονάδες εντατικής θεραπείας, 
γηροκοµεία και άλλα ιδρύµατα. Επίσης, οι ενορίτες να συνδράµουν οργανωµένα τους 
ανήµπορους, ηλικιωµένους, συντοπίτες τους που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση ή λίγο πριν 
το τέλος. 

Η πολιτεία να δηµιουργήσει σε κάθε νοσοκοµείο, σε κάθε µεγάλη πόλη κέντρα 
ανακουφιστικής φροντίδας, να εξοπλίσει τα νοσοκοµεία µε τα πλέον σύγχρονα µέσα και 
αναλγητικά µακριά από µνηµονιακές υποχρεώσεις και δουλείες. Επίσης, να υπάρξει µέριµνα 
ανάληψης συλλογικών δράσεων ενθάρρυνσης και βελτίωσης της υποβαθµισµένης ποιότητας 
ζωής των χρονίως πασχόντων, ώστε να προσαρµόσουν τα ενδιαφέροντα τους και τις 
δραστηριότητες τους στις τωρινές τους δυνατότητες 

Κρατική στήριξη, µε φορολογικά κίνητρα, για όσους συγγενείς χρονίων πασχόντων 
θέλουν να λάβουν εξειδίκευση, τόσο σε ιατρικά όσο και σε ψυχολογικά ζητήµατα, στην 
ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα.  

Η πολιτεία να δείξει έµπρακτη αγάπη για τα παιδιά της που δυστυχούν και τα οποία όσο 
ήταν υγιή προσέφεραν στην πατρίδα µας µε χίλιους δυο τρόπους. Αχαριστία και ντροπή να 
τους εξαναγκάζει η ίδια η πολιτεία, µέσα από την αδιαφορία της, να καταλήξουν στην 
ευθανασία. Η ενότητα δεν είναι ένα κούφιο σύνθηµα για τις παρελάσεις και τους αγώνες της 
εθνικής οµάδας. Ενότητα σηµαίνει συµπόνια και αγάπη και ενδιαφέρον, έµπρακτο 
ενδιαφέρον για όλους συµπατριώτες µας βρίσκονται σε ανάγκη. 

 Τέλος, η οικογένεια.  
Πρέπει, όσο δύσκολο και αν είναι, να προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε τη θέση του 

συνανθρώπου µας που βρίσκεται σε τέτοια θέση. Πόνος, πιθανός χωρισµός από αγαπηµένα 
πρόσωπα, πάλη µε την ιδέα του θανάτου, σωµατική και ψυχολογική κατάπτωση. Χαµένες 
ευκαιρίες.  

Η δύσκολη αυτή κατάσταση βιώνεται ίσως λίγο πιο έντονα για τα µέλη της Εκκλησίας 
των οποίων η πίστη δοκιµάζεται µέσα στους αφόρητους πόνους και την ανηµπόρια. 

Τα όρια αντοχής στον πόνο είναι πολύ µεγαλύτερα, όµως, από ότι συνήθως πιστεύεται 
όταν υπάρχει αγάπη και ενθάρρυνση συγγενών και φίλων. Ο ασθενής δεν νιώθει ποτέ µόνος, 
όταν σε κάθε αγκοµαχητό έχει δίπλα του τον γιατρό, τη νοσοκόµα, τον ιερέα της ενορίας, 
τους γονείς του, τη σύντροφο του.  
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Οι στιγµές πριν το τέλος έχουν µια ιερότητα στη ζωή µας. Τότε γίνεται ο απολογισµός, 
τότε γεµίζουµε µε περηφάνια για όσα καλά κάναµε και τότε ζητάµε συγχώρεση για όσα 
πράξαµε λάθος. 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος γράφει ότι " Η ψυχή κατά την ώρα του θανάτου πολλές 
φορές ανεβαίνει στην επιφάνεια και έπειτα επανέρχεται πάλι στο βάθος και φοβάται και 
τρέµει, όταν πρόκειται να βγει από το σώµα". 

Οι συγγενείς να µην περιορίζουν το ενδιαφέρον σε εβδοµαδιαίες επισκέψεις αλλά να 
δίνουν καθηµερινά το παρών πλησίον του αγαπηµένου τους προσώπου. Να τον ενθαρρύνουν 
µέχρι τέλους, και να τον ξεπροβοδίσουν µε αγάπη κλείνοντας του τα µάτια. 

Κάθε αίτηµα συνανθρώπου µας για ευθανασία συνιστά απόδειξη της αποτυχίας µας ως 
κοινωνίας, της χρεωκοπίας µας ως ανθρώπων. Ένα τέτοιο αίτηµα δεν πρέπει να 
εκλαµβάνεται κυριολεκτικά αλλά συνιστά µια κραυγή απόγνωσης του συνανθρώπου µας να 
µην τον εγκαταλείψουµε. Το αίτηµα θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο, σηµαίνει « Μην µε 
αφήνετε µόνο. Στηρίξτε µε. ∆εν θέλω να πονάω. Θέλω να ζήσω, αλλά δεν αντέχω τον πόνο. 
Βοηθήστε µε να γίνω καλά.» Κραυγή απόγνωσης προς την οικογένεια, τους γιατρούς, την 
κοινωνία.  

Οδηγός µας πρέπει να είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο µας, αγάπη όχι µέσα από µια 
δικαιωµατοκρατική σκοπιά φονταµενταλιστών ζηλωτών που χρησιµοποιούν µε πρόστυχο 
τρόπο τη δυστυχία των συνανθρώπων µας για να ικανοποιήσουν την πολιτική τους ατζέντα 
αλλά από αγάπη καθοδηγούµενη από την κατανόηση του πόνου και του αδιεξόδου µε το 
οποίο είναι αντιµέτωποι πολλοί συνάνθρωποι µας, και που, ίσως, αύριο έρθουµε και εµείς 
αντιµέτωποι µε το αδιέξοδο αυτό. Άδολη αγάπη έξω από ιδεολογίες και άκαµπτα δόγµατα. 
Οδηγός µας η αγάπη για τον συνάνθρωπο µας. Τίποτα άλλο. 

Χρειαζόµαστε όχι την υποκρισία ζηλωτών φιλελεύθερων αρθρογράφων ούτε τα, κενά 
περιεχοµένου, κηρύγµατα από τον άµβωνα που λίγοι τα ακούνε και ακόµα πιο λίγοι τα 
εφαρµόζουν στην πράξη. Ενδιαφέρον και αγάπη στην πράξη. 

Είναι αλήθεια, ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσεις, παραδείγµατος χάριν έναν 
τετραπληγικό - ο οποίος δεν αισθάνεται µεν πόνο και δεν επίκειται ο θάνατος του αλλά 
µπορεί να κουνήσει µόνο το κεφάλι του και πιθανόν να αντιµετωπίζει και άλλα προβλήµατα 
- για τη χαρά της ζωής και να το κάνεις αυτό όντας υγιής ελέγχοντας τις κινήσεις του 
σώµατος σου. Ότι και αν αποφασίσει, όµως, να κάνει µε τη ζωή του, και έχει απόλυτο 
δικαίωµα να κάνει ότι αυτός θέλει, δεν υποχρεούται η πολιτεία να προσδώσει κύρος σε αυτή 
του την πράξη µε την έκδοση νόµου. Ο νόµος παιδαγωγεί, διαπλάθει συνειδήσεις, 
ενθαρρύνει τους ανθρώπους σε ορισµένη συµπεριφορά. Εφ’ όσον γίνεται αποδεκτό πως η 
διάθεση της ζωής είναι, απόλυτα, προσωπικό δικαίωµα, τότε ο κάθε συνάνθρωπος µας που 
θα βρεθεί στην ίδια ή σε ανάλογη θέση µπορεί να κάνει ότι αυτός θεωρεί καλό για το σώµα 
του αλλά να µην προσπαθεί να επιβάλλει αυτό που αποφάσισε ως υποχρέωση της πολιτείας. 
Η πολιτεία µε τη δηµιουργία κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας και δοµών απασχόλησης 
και δραστηριοτήτων, η Εκκλησία µε τη παρουσία της και οι συγγενείς µε την συνεχή τους 
φροντίδα µπορούν να ενθαρρύνουν τον συνάνθρωπο µας να συνεχίσει να αγωνίζεται. Αν δεν 
το επιλέξει δική του η ευθύνη και δικός του ο τρόπος... 

Στη συζήτηση για την ευθανασία πρέπει να προσερχόµαστε όχι µε τον φανατισµό του 
ζηλωτή που στο όνοµα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων χρησιµοποιεί την 
ανθρώπινη δυστυχία για πολιτικό όφελος µασκαρεµένο σε ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο, 
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ούτε µε την ηθική ανωτερότητα που χαρακτηρίζει κάποιον, ο οποίος θεωρεί ότι έχει το ηθικό 
πλεονέκτηµα και που αδιαφορεί για τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. 

Σκοπός δεν είναι η σαβαωθική επικράτηση της µιας ή της άλλης πλευράς αλλά ως 
κοινωνία και ως άνθρωποι να κατανοήσουµε και αν είναι δυνατόν να καταλήξουµε µε ποιον 
τρόπο να σταθούµε στο πλευρό συνανθρώπων - πολλές φορές αγαπηµένων µας προσώπων - 
που βρίσκονται σε δοκιµασία. Να καταλήξουµε έτσι ώστε να τους βοηθήσουµε ουσιαστικά 
όχι να ικανοποιήσουµε την προσωπική µας µαταιοδοξία. 

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αφεθούν µόνοι. Στο δρόµο προς το τέλος ή της αρχής 
για κάτι άλλο για όσους πιστεύουµε, δεν πρέπει να νιώσουν µόνοι. Περιτριγυρισµένοι από 
αγαπηµένα πρόσωπα µε τον µικρότερο δυνατό πόνο.  

Ένας καλός θάνατος αξίζει σε όλους µας.  
Σας Ευχαριστώ. 
 

* Σηµείωση: Το βιβλίο του πνευµονολόγου Γεωργίου Αλ. Μαθιουδάκη, «Ευθανασία-η διαχείριση 
της ζωής και του Θανάτου» (εκδόσεις ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑ, Αθήνα 2009) αποτελεί µια εξαιρετική 
προσέγγιση του ζητήµατος. 
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