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Εισαγωγή 
 

Αντικείµενο της εργασίας είναι η πραγµάτευση του προβλήµατος της ευθανασίας το οποίο 

αποτελεί µείζον ζήτηµα της βιοηθικής. Όπως σηµειώνεται σε πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα1, σε 

«παθητική» ή «ενεργητική ευθανασία» προχωρούν συστηµατικά εδώ και χρόνια Ευρωπαίοι 

γιατροί, όταν διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα ανάρρωσης και απόκτησης µίας στοιχειώδους 

ποιότητας ζωής. Παρατηρείται ότι τα όρια ανάµεσα στην ενεργητική και τη παθητική ευθανασία 

είναι δυσδιάκριτα και ως έννοιες χρήζουν διασαφήνισης. Προκύπτει το ερώτηµα αν η επιτέλεση 

ευθανασίας είναι ευθύνη του γιατρού ή του ασθενούς. Όσοι ζητούν ευθανασία προβάλλουν ως 

κύριο αίτιο τον φόβο ότι θα απολέσουν την «αυτονοµία» και την «αξιοπρέπεια» τους.  

 
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, προσδιορίζεται ο όρος ‘ηθική’, µε σκοπό την 

αποσαφήνιση και τη διάκρισή του από άλλες κανονιστικές διαστάσεις του ανθρώπινου βίου 

(δίκαιο, εθιµοτυπία, θρησκεία). Ο όρος ‘ηθική’ διακρίνεται σε  «(κοινή) ηθική» (morals) –που 

αφορά το σύνολο κανόνων, θεµελιωµένων στον λόγο και την ανθρώπινη εµπειρία, ρυθµιστικών της 

σκέψης και της συµπεριφοράς ενός ατόµου απέναντι σε άλλους - και σε ηθική θεωρία (ethics) – 

που αφορά την εννοιολογική αποσαφήνιση και κριτική ανάλυση των ηθικών αξιών. Στη συνέχεια, 

επιχειρείται η ανακατασκευή ηθικο-φιλοσοφικών θεωρήσεων της αρχαιότητας και της 

νεωτερικότητας. Σκοπός δεν είναι η σε βάθος έρευνα και ανάλυση αυτών των θεωριών, αλλά η 

παρουσίαση εκείνων των στοιχείων που είναι συναφή µε την ηθικοπρακτική ανάλυση του θέµατος 

της ευθανασίας.  

 

Παρουσιάζεται ο αυστηρός κριτικός έλεγχος των Σοφιστών απέναντι σε εξωτερικά 

επιβαλλόµενες παραδεδοµένες αντιλήψεις, η εστίασή τους στον λόγο και στην ‘αυτονοµία’ του 

ανθρώπου. Γίνεται αναφορά στον αφυπνιστικό έλεγχο του Σωκράτη και την σηµασία της 

αυτογνωσίας για τον άνθρωπο. Επιδιώκεται η παρουσίαση της κριτικής αµφισβήτησης του 

Πλάτωνα απέναντι στο επιµέρους, στο αντικείµενο της δόξας, µε κριτήριο την ιδέα του αγαθού. 

Αναπτύσσεται η θεωρία περί αρετών του Αριστοτέλη και επισηµαίνεται η σηµασία του µέτρου και 

της φρόνησης. Αναδεικνύεται η κανονιστικότητα της φύσης, στη φιλοσοφική οπτική των Στωικών, 

και η συµφωνία του ενάρετου ανθρώπου µε τους κανόνες της φύσης.  

 

Στη συνέχεια, επιδιώκεται η προσέγγιση φιλοσοφικών θεωριών της νεωτερικότητας, της 

φιλοσοφικής «στροφής προς το υποκείµενο». Ο Immanuel Kant αναζητά τον ηθικό νόµο στον 

καθαρό πρακτικό λόγο, σε αφαίρεση από επιµέρους, υποκειµενικούς, µεταβλητούς παράγοντες. Ο  

 
1Όπως δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Νέα, 19-20 Ιουνίου, 2004.  
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John Stuart Mill, αφ ’  ετέρου, εστιάζει το ενδιαφέρον του στη ψυχολογία του ανθρώπου και 

αναγνωρίζει την αρχή της ωφέλειας ως ηθικό κριτήριο των πράξεων. Στο τέλος του πρώτου 

κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στη µεταηθική, την εσωτερική στροφή της ηθικής φιλοσοφίας σε 

µεταηθικά ζητήµατα διερεύνησης και διασάφησης της λογικής των ηθικών εννοιών, δια της  

ανάλυσης της γλώσσας της ηθικής. Αναφορά γίνεται ιδιαίτερα στον εκπρόσωπο του φιλοσοφικού 

ρεύµατος της ‘γλώσσας του κοινού νου’, G. E. Moore, και στον Κύκλο της Βιέννης.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιδιώκεται η ιστορικοκριτική θεµελίωση της βιοηθικής και ο 

προσδιορισµός της έννοιας της. Αναδεικνύεται ο ρόλος των κοινωνικών γεγονότων στην επίκαιρη 

εµφάνιση της βιοηθικής.  Προσδιορίζεται το εύρος του αντικειµένου της και ο θεσµικός ρόλος των 

φορέων της βιοηθικής. Προσεγγίζονται οι διαφορετικές µεθοδολογικές οπτικές και προτείνεται η 

εφαρµογή της «διαλεκτικής αναστοχαστικής ισορροπίας». Επιχειρείται ο προσδιορισµός και η 

ανάλυση βασικών ηθικών αρχών, όπως της αυτονοµίας, της αγαθοεργίας και µη βλάβης, των 

(ηθικών) υποχρεώσεων και των (ηθικών) δικαιωµάτων, της εµπιστοσύνης, της δικαιοσύνης, των 

αρετών. Αυτές οι αρχές αξιολογούνται ως προϋποθέσεις για κάθε ανθρώπινη σχέση σεβασµού και 

προστασίας της αξιοπρέπειας των προσώπων. Εξηγείται η σηµασία της καντιανής έννοιας της 

αυτονοµίας του λόγου σε βιοηθικά διλήµµατα. Αναφέρεται ο ρόλος της ενήµερης συγκατάθεσης 

και διακρίνεται η αγαθοεργία από τον πατερναλισµό. Υποστηρίζεται ότι η αγαθοεργία και η µη 

βλάβη είναι καθήκοντα, υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου. Συνδέονται οι υποχρεώσεις µε τα 

δικαιώµατα  και τονίζεται η σηµασία τους ως πυρηνικών συστατικών µίας οικουµενικής ηθικής. 

Υποστηρίζεται η ανάγκη για εµπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις. Παρουσιάζονται οι οικονοµικοί 

περιορισµοί στη διανοµή των πόρων υγείας και τα µειονεκτήµατα µίας συνεπειοκρατικής 

προσέγγισης της δικαιοσύνης. Αναδεικνύεται η αξία του ενάρετου ανθρώπου που εφαρµόζει τις 

ηθικές αρχές όχι µηχανικά, αλλά επειδή αναγνωρίζει τη σηµασία των σχέσεων αλληλοσεβασµού 

και αρωγής.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται διαφορετικές ιστορικές µορφές ζωής, υπό την οπτική 

της σηµασίας της αξίας της ζωής και της ελευθερίας δράσης του γιατρού σχετικά µε την ευθανασία. 

Η ανάλυση,  µέσω της ιστορικοκριτικής µεθόδου, αποσκοπεί να δείξει ότι η αξία της ζωής δεν 

είναι, σε κάθε εποχή, αδιαπραγµάτευτη. Στην κλασική αρχαιότητα, η  ανθρώπινη ζωή, µε τη 

βιολογική της έννοια, δεν θεωρείται απαραβίαστη. Κατά την ελληνιστική περίοδο, αναγνωρίζεται, 

υπό την επίδραση της στωικής φιλοσοφίας, το δικαίωµα του ανθρώπου να τερµατίζει τη ζωή του µε 

τον  τρόπο επιλογής του, αρκεί να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος και το άτοµο να έχει στοχαστεί 

προηγουµένως, όπως πρέπει, την κατάσταση του. Στην εποχή της µεγάλης επίδρασης του 

χριστιανισµού, όµως, η ανθρώπινη ζωή λογίζεται ως δηµιούργηµα του Θεού και απαγορεύεται ο 

σκόπιµος τερµατισµός της. Στην νεότερη εκοσµικευµένη εποχή, αντιθέτως, η ζωή του ανθρώπου 
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αξιολογείται ανάλογα µε τη δυνατότητα συνεισφοράς του στο σύνολο. Προκαλεί ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η διαφορετική προσέγγιση κάθε δόγµατος στο θέµα της ζωής. Σηµειώνονται διάφορες 

προσπάθειες νοµιµοποίησης της πρακτικής της ευθανασίας.  

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, τονίζεται η ανάγκη έλλογου στοχασµού γύρω από ένα τόσο 

σηµαντικό κοινωνικό και αξιακό πρόβληµα όπως η ευθανασία. Επιχειρείται η εννοιολογική 

διασάφηση των βασικών εννοιών  ‘ευθανασία’, ‘θάνατος’. Προσεγγίζονται βασικές διακρίσεις 

ανάµεσα στο «φονεύω» (killing) και «στο αφήνω να πεθάνει » (letting die), ανάµεσα στα 

‘συνηθισµένα’ (ordinary) και  ‘εξαιρετικά’ (extraordinary) µέσα στήριξης της ζωής και η θεωρία 

του διττού αποτελέσµατος . Ορίζεται η έννοια  ‘εκούσια ευθανασία’ και υποστηρίζεται ως ηθικά 

αποδεκτή, µε βάση µία καντιανού τύπου προσέγγιση της αξιοπρέπειας του προσώπου και της 

αυτονοµίας του λόγου. ∆ιευκρινίζεται ότι ο γιατρός δεν αφαιρεί τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, 

αλλά τον βοηθά να τερµατίσει τη ζωή του. Αναλύεται το επιχείρηµα της ολισθηρότητας, επειδή 

γίνεται η επίκληση του βάση άρνησης της αποδοχής της ευθανασίας. Ορίζεται η έννοια ‘µη 

εκούσια  ευθανασία’ και τονίζεται η σηµασία της φρόνησης του ανθρώπου που θα λάβει την 

απόφαση.  

 

Στον επίλογο, αναφέρονται τα συµπεράσµατα, στα οποία κατέληξε η εργασία. Με αυτόν 

τον τρόπο, συγκροτείται µία σύντοµη, περιεκτική, συνολική επισκόπηση. Επισηµαίνεται η σηµασία 

των ηθικών αρχών αλλά και η ιδιαιτερότητα των εκάστοτε κοινωνικών, ατοµικών συνθηκών. ∆εν 

επιδιώκεται να παρουσιαστεί µία «συνταγή» για τη λύση των σύνθετων ηθικών διληµµάτων 

σχετικά µε την ευθανασία, αλλά να δοθεί η δυνατότητα κάθε εµπλεκόµενο µέρος να συλλογιστεί 

ελεύθερα και κριτικά, χωρίς προκαταλήψεις, συγχύσεις και αστήρικτους περιορισµούς.  
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Κεφάλαιο Ι: Κλασικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις της ηθικής  

 

Ι. Τι είναι ηθική και ηθική θεωρία   

 

Ο όρος ‘ηθική’ (morals), στην καθηµερινή του χρήση, αναφέρεται σε ένα σύνολο  αξιών, 

αρχών και κανόνων, γενικώς αποδεκτών, ρυθµιστικών της ανθρώπινης σκέψης και της 

συµπεριφοράς, σε κάθε εκδήλωση της κοινωνικής ζωής και της επικοινωνίας µεταξύ ατόµου και 

κοινωνικού συνόλου. Το σύστηµα των ηθικών κανόνων εκφράζεται µέσω κοινών, παραδεδοµένων 

αντιλήψεων, µε τη µορφή επιταγών και αρχών για ό,τι απαγορεύεται ή επιβάλλεται.   

 

Οι άνθρωποι, ως έλλογα όντα, στοχάζονται και αποτιµούν τις ενέργειές τους µε κριτήριο τις 

αξίες. Επιδιώκουν την ηθική  αξιολόγηση της σκέψης και της συµπεριφοράς.  Τα  ηθικά κριτήρια 

που αποτελούν βάση της ηθικής αξιολόγησης, είναι κανονιστικά. ∆εν περιγράφουν δηλαδή απλώς 

τον τρόπο, µε τον οποίο ο άνθρωπος ρυθµίζει τη συµπεριφορά του, αλλά επιτάσσουν, 

υποχρεώνουν, καθοδηγούν 2. Η ηθική λειτουργεί ως δέσµευση, οριοθέτηση των δρώντων κατά την 

επιτέλεση των ενεργειών τους. Κάθε δρών, µέσω των πράξεων ή των παραλείψεών του, ενδέχεται 

να ωφελήσει ή να βλάψει τους συνανθρώπους του και την κοινωνία ως σύνολο. Γι αυτό, αν και οι 

άνθρωποι ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τις ηθικές τους κρίσεις, προβάλλουν αξιώσεις 

δέσµευσης, σεβασµού και καθοδήγησης από τις θεµελιωµένες µέσω έλλογων επιχειρηµάτων ηθικές 

αρχές. Η ηθική λειτουργεί ως κοινωνικός θεσµός ρύθµισης της σκέψης και της συµπεριφοράς ενός 

δρώντος υποκειµένου, στον βαθµό που οι ενέργειές του αφορούν και επηρεάζουν όχι µόνο τα δικά 

του συµφέροντα αλλά και τα συµφέροντα των άλλων. 

 

Η ηθική, η θρησκεία, η εθιµοτυπία, το δίκαιο προσεγγίζουν κανονιστικά τον ανθρώπινο βίο. 

∆ιαφέρουν,  όµως, ως προς τον τρόπο της εστίασης και της θεµελίωσης των κανόνων τους. Στον 

χώρο της θρησκείας, οι επιταγές θεµελιώνονται στην αποκάλυψη ή στη θεϊκή αυθεντία. Οι νόµοι, 

παράλληλα µε την ηθική, αποσκοπούν στην ευηµερία του συνόλου και στην επίλυση των 

ενδεχόµενων συγκρούσεων ανάµεσα στο προσωπικό συµφέρον και την κοινωνική αρµονία. Όµως, 

τα πεδία του δικαίου και της ηθικής δεν ταυτίζονται, αν και συχνά συνδέονται. Οι νόµοι 

επιβάλλονται εξωτερικά, καθώς κάθε άτοµο φοβάται και επιθυµεί να αποφύγει ποινές και  

περιορισµούς της αυτοπραγίας του. Υπό την οπτική της ηθικής, κάποιοι νόµοι, π.χ. νόµοι υπέρ της 

δουλείας, αποδοκιµάζονται ως ανήθικοι. Από το άλλο µέρος, η εθιµοτυπία υποδεικνύει τον 

ευγενικό τρόπο συµπεριφοράς ανάλογα µε την περίσταση και δεν έχει οικουµενικό δεσµευτικό 

 
2Korsgaard, Christine M., The Sources of Normativity, Cambridge University Press, Great Britain, 1996, σ.1,8-9,11.  
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χαρακτήρα.  Οι κανόνες της ηθικής θεµελιώνονται στον λόγο και την ανθρώπινη εµπειρία. Το 

άτοµο τους αφοµοιώνει µέσω της παιδείας και του βίου του εντός µίας κοινωνίας 3.   

 

Η ηθική θεωρία (ethics), ως φιλοσοφικός κλάδος, είναι αναστοχασµός δεύτερης τάξης για 

τη δικαιολόγηση και την ιεράρχηση των αξιών, για τη διάκριση της αξίας από την απαξία των 

κανόνων βάσει των οποίων δρουν τα υποκείµενα, µε σκοπό  τον ορθό προσανατολισµό των 

πράξεων, την αποφυγή της πλάνης και της σύγχυσης (κανονιστική ηθική). Είναι αλληλένδετη µε τη 

‘µεταηθική’, δηλαδή τη φιλοσοφική ανάλυση των σηµασιολογικών, µεθοδολογικών, 

γνωσιολογικών, οντολογικών ζητηµάτων που αφορούν το πεδίο της ηθικής.  

 

 

Ι.1. Αρχαία ηθική φιλοσοφία     

 

Με τον ορό ‘κλασική ηθική φιλοσοφία’ γίνεται συνήθως αναφορά στους φιλοσόφους της 

αρχαίας Ελλάδας, κυρίως τους Σοφιστές, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους 

Στωικούς. Οι συγκεκριµένοι φιλόσοφοι αναστοχάζονται τη ζωή ως σύνολο και τη διάταξη των 

προτεραιοτήτων. Υποθέτουν ότι κάθε άνθρωπος έχει ασαφή αντίληψη για τον τελικό σκοπό της 

ζωής του. Για αυτό, θέτουν ως έργο της ηθικής φιλοσοφίας την παρουσίαση µίας σαφούς, ορθής 

θεωρίας σχετικής µε τον τελικό σκοπό του βίου και τον τρόπο επίτευξής του. Θεωρούν ότι, όταν 

κάποιος συνειδητοποιεί τον τελικό σκοπό της ζωής του, θέτει τις προτεραιότητές του µε ευκρίνεια 

και συλλαµβάνει τις αρχές βάσει των οποίων πρέπει να πράξει 4. Εστιάζονται κυρίως στο  ερώτηµα 

‘τι είναι το αγαθό;’. Γενικά, στη θεωρία τους το δέον και το είναι , η σκέψη του ανθρώπου και η 

φύση συνυπάρχουν στενά συνδεδεµένα. Αγαθό είναι αυτό που αρµόζει στον «κόσµο».  

 

 

Ι.1.1. Σοφιστές (Πρωταγόρας, Γοργίας): Η σχετικότητα των αξιών  

 

 Οι σοφιστές αναγνωρίζονται ως πρώιµοι διαφωτιστές, καθώς έθεσαν υπό αυστηρή κριτική 

εξέταση το παραδοσιακό στην εποχή τους κοσµοείδωλο της τάξης και της ασφάλείας, της 

βεβαιότητας της παράδοσης, γεµάτης από θεούς και εξ αυθεντίας προστάτες και θεµελιωτές των 

νόµων. Ο Πρωταγόρας , στο έργο του Περί θεών, υποστηρίζει ότι ‘Για τους θεούς δεν µπορώ να 

ξέρω ούτε αν υπάρχουν ούτε αν δεν υπάρχουν, ούτε ποια µορφή έχουν. ‘Πολλά είναι που µε 

 
3Pojman, Louis P., ‘What Is Moral Philosophy?’, στο Tecnology and Values, eds. Kristin Shrader-Frechette- Laura 
Westra, Rowman & Littlefield Publishers, USA, 1997, σ. 12-15.  
4Annas, Julia, ‘Prudence and Morality in Ancient and Modern Ethics’, στο Ethics, Vol. 105, January 1995, Number 2, 
σ. 241.  
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εµποδίζουν να ξέρω: η έλλειψη δεδοµένων από τις αισθήσεις, και η συντοµία της ζωής’  5.  Στηρίζει 

την αµφισβήτηση της θεϊκής προέλευσης των νόµων στην περατότητα της ανθρώπινης φύσης  και 

στην αδυναµία των αισθήσεων να συλλάβουν το ον.  

 

Ο Γοργίας αµφισβητεί όχι την ιδέα της αλήθειας αλλά την πιθανότητα ο άνθρωπος να έχει  

το κριτήριο της αλήθειας ως προς την παράσταση του εξωτερικού αντικειµένου. ∆ιακρίνει το είναι 

από το νοείν. Προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν αρκεί η σύλληψη µε τον νου ενός πράγµατος για να 

θεωρηθεί αληθής η αντίληψη για την ύπαρξή του. Στο έργο του Περί του µη όντος ή περί φύσεως, 6 

αρχικά, παρουσιάζει µία σειρά επιχειρηµάτων για να αποδείξει ότι τίποτε δεν υπάρχει, ούτε το ον, 

ούτε το µη όν, ούτε το ον και το µη ον 7. Υποστηρίζει ότι, αν τα αντικείµενα της σκέψης (π.χ. 

πέταγµα ανθρώπου, τρέξιµο αρµάτων στο πέλαγος, Σκύλλα, Χίµαιρα) δεν είναι όντα (ει γαρ τα 

φρονούµενα ουκ έστιν όντα), το ον δεν είναι αντικείµενο της σκέψης (το ον ου φρονειται), άρα 

καταργείται η αλήθεια 8. Ακόµη και αν το αντικείµενο της σκέψης ήταν το ον, ο άνθρωπος θα 

αδυνατούσε να το συλλάβει ως αληθές, γιατί στερείται κριτηρίου διάκρισης της αλήθειας από το 

ψεύδος. Υποστηρίζει ότι η  σύλληψη της αλήθειας εκ µέρους του ανθρώπου είναι σχετική, καθώς ο 

άνθρωπος αδυνατεί να διακρίνει αντικειµενικά το αληθές από το ψευδές. Η σκοπιά της αλήθειας 

είναι πάντα υποκειµενική.  

 

Για τον Γοργία, ο λόγος, ως σκέψη και έναρθρος λόγος, πηγάζει από το νοείν και 

‘µεταφέρει’ την εννοιολογική γνώση, όχι τα πράγµατα (‘λόγος δε ουκ έστι τα υποκείµενα και όντα` 

ουκ άρα µηνύοµεν τοις πέλας αλλά λόγον, ός ετερός εστί των υποκειµένων’) 9. Ο λόγος, άρα, 

διακρίνεται από το ον (‘ουκ άρα το όν φρονειται και καταλαµβάνεται’)10, δεν έχει οντολογική ισχύ. 

Ανάµεσα στα εξωτερικά πράγµατα και τον λόγο δεν υπάρχει κάτι που να τα συνδέει, το οποίο να 

επιτρέπει ο λόγος να µεταφέρει την αλήθεια των πραγµάτων. Ο Γοργίας αναδεικνύει ως βάση της 

γνώσης τις αισθήσεις. Κάθε πράγµα υποστηρίζεται ότι κρίνεται µε τη δική του αίσθηση (‘προς του 

οικείου λαµβάνεται κριτηρίου’) όχι µε άλλη, τα ορατά µε την όραση, τα ακουστά µε την ακοή 11. 

Άρα,  αν τα όντα γίνονται αισθητά µέσω των αισθήσεων (‘ει γαρ τα όντα… αισθητά’),  πώς µπορεί 

αυτό να δηλωθεί µέσω του λόγου (‘πως ουν δύναται ταυτα ετέρωι µηνύεσθαι;’); 12. Ο λόγος και τα 

όντα διαφέρουν, στον πλησίον µηνύεται ο λόγος όχι τα όντα. Με άλλον λόγο συλλαµβάνονται τα 
 

5Romilly, Jacqueline de, Οι µεγάλοι σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή, µτφρ. Φάνη Κακριδή, Αθήνα, Ινστιτούτο του 
Βιβλίου - Μ.Καρδαµίτσα, 1994, σ. 161. 
6‘τρία κατά το εξής κεφάλαια κατασκευάζει, εν µεν και πρωτον ότι ουδ’ έστιν, δεύτερον ότι ει και έστιν, 
ακατάληπτον ανθρώπωι, τρίτον ότι ει και καταληπτόν, αλλά τοι γε ανέξοιστον και ανερµήνευτον τωι πέλας’ 
(Προς µαθηµατικούς VII65).  
7Σέξτου του Εµπειρικού, Γοργίου Περί του µη όντος ή περί φύσεως (Προς µαθηµατικούς VII65-87) , VII 66-75, µτφρ. Τ. 
Πεντζοπούλου-Βαλαλά.  
8Ο.π., VII 75 - 80.  
9Ο.π., VII 84. 
10Ο.π., VII 82. 
11Ο.π., VII 81.  
12Ο.π., VII 83. 
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αισθητά, τις αισθήσεις, και µε άλλο ο λόγος 13. Ακόµη και αν τα όντα είναι καταληπτά µέσω των 

αισθήσεων, δεν θα µπορούσαν να µεταδοθούν σε άλλον (‘και ει καταλαµβάνοιτο δε, ανέξοιστον 

ετέρωι’) 14. Αν αυτή η θέση γίνει δεκτή, τότε προκύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε τη σηµασία του 

λόγου και την εγκυρότητα των εννοιών. Αν ο λόγος δεν µεταδίδει τα όντα, αλλά τα όντα γίνονται 

αισθητά µόνο από τις αισθήσεις, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε το άτοµο (αρχή εξατοµίκευσης), 

τότε αφήνεται ο σχετικισµός στον χώρο των εννοιών, και ειδικότερα των ηθικών εννοιών και 

αξιών.  

 

Στο Ελένης εγκώµιον, ο Γοργίας αναφωνεί ότι ο ‘λόγος δυνάστης µέγας εστίν’ 15. Ο λόγος, 

ως σκέψη και έναρθρος λόγος, περιορίζεται στην επιρροή και την πειθώ του ακροατή µέσω της 

γοητείας και της  µαγείας του. Ο λόγος δύναται να µεταβάλλει τα συναισθήµατα του ακροατή και 

να τα τυπώσει στην ψυχή του µε όποιον τρόπο θέλει 16. Η τέχνη ‘περί λόγους’ (Γοργίας, 450 a, 453 e), 

είναι χρήσιµη για τον ρήτορα, ώστε να δύναται να πείθει τους συνοµιλητές του, να παρουσιάζει τον 

λόγο του ως αληθή, να τον στηρίζει στο αληθοφανές (εικός) 17. Ο ρήτορας ορίζει τη χρήση του 

λόγου, έχει την ικανότητα να πλάσει ‘ψευδή λόγον’ και επιλέγει αν θα καταστρέψει ή θα σώσει τις 

ψυχές των ακροατών  (Γοργίας, 457). Ο ρήτορας µέσω του λόγου έρχεται σε επαφή µε τη ‘σφαλερά 

και αβέβαιος δόξα’, τις εντυπώσεις του ακροατή (‘συγγινοµένη γαρ τηι δόξηι της ψυχης η δύναµις 

της επωιδης έθελξε και έπεισε και µετέστησεν αυτήν γοητείαι’) 18. Ο ρήτορας δεν βοηθά το άτοµο να 

στραφεί από τη δόξα στη γνώση αλλά αντικαθιστά τη µία δόξα µε µία άλλη 19. Στο Υπέρ 

Παλαµήδους Απολογία, ο Γοργίας θεωρεί ότι η δόξα είναι ‘απιστότατον πράγµα’, διακριτό από την 

αλήθεια. Ισχυρίζεται ότι το να έχει κανείς γνώµη για όλα είναι κοινό και σε τίποτε ο έχων µία δόξα 

δεν είναι σοφότερος των άλλων (‘το γε δοξάσαι κοινόν άπασι περί πάντων, και ουδέν εν τούτωι συ 

των άλλων σοφώτερος’) 20. Η κατοχή της πειθούς έχει την ίδια δύναµη µε την ‘ανάγκη’, τον 

εξαναγκασµό. Αυτός που πείθει αναγκάζει τον δέκτη του λόγου του να πιστεύει στα λεγόµενα και 

να συναινεί  στα ποιούµενα, ενώ αυτός που πείθεται εξαναγκάζεται 21.  

 

Ο Πλάτων επέκρινε τους ρήτορες- σοφιστές ότι αναφέρονται στις ηθικές έννοιες χωρίς να 

γνωρίζουν την φύση των όντων (επιστήµη), χωρίς να  υποβάλλουν το πραγµατικό καθ’ έκαστον σε 

αξιολογική θεώρηση, µε βάση τα κριτήρια της ορθότητας, της οµορφιάς, της δικαιοσύνης, 

περιορισµένοι  στην εικασία, την πίστη (δόξα) (Πολιτεία,533e-534a, 596e, 598a, Γοργίας 455a) . Προκαλεί 

ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι ο επιδέξιος ρήτορας κατορθώνει πάντα να φαίνεται πιο πειστικός 
 

13Ο.π., VII 86. 
14Ο.π., VII 83. 
15Ελένης εγκώµιον, 8, µτφρ. Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά.  
16Ο.π., σ. 8, 12-14.  
17Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τ.,  Γοργίας, σ. 256-257, 259.  
18Ελένης εγκώµιον, 10-11. ,  
19Ο.π., 13.  
20Υπέρ Παλαµήδους Απολογία,24, µτφρ. Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά. 
21Ελένης εγκώµιον, 12.   
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από τον ειδικό επιστήµονα, που δεν είναι ρήτορας, ακόµη και σε θέµατα που εµπίπτουν στον χώρο 

του ειδικού (Γοργίας 456c). Ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι η πολιτική ζωή και η κακή παιδαγωγία 

φθείρουν τις προικισµένες από τη φύση ψυχές (491c-e). Οι σοφιστές, µέσω της στρεβλής χρήσης του 

λόγου, εµµένουν στο συγκροτηµένο πραγµατικό ως δεδοµένο. Μέσω υπερβολικών επαίνων και 

ψόγων, διαµορφώνουν τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Σχετικοποιούν τις αξίες, θεµελιώνοντας 

την πολιτική πάνω στη δόξα, στις επιµέρους σκοπιές και στην επιµέρους εγωιστική βούληση  (492b-

493c). Κατέχουν τη τεχνική γνώση των παθών, των επιθυµιών, της οργής του πλήθους και του 

τρόπου χρήσης τους, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους αξιολογικά κριτήρια ορθότητας, οµορφιάς, 

δικαιοσύνης 22. Παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι για τη µη ανάδειξη πραγµατικών φιλοσόφων (500b) .  

 

Ο Γοργίας αποδοκιµάζει τον ρήτορα που πείθει τον ακροατή σαν να τον αναγκάζει και του 

προσάπτει την µοµφή ότι ‘αδικεί’, ενώ αυτός που πείθεται, αναγκάζεται µέσω του λόγου µάταια 

αποκτά κακή φήµη (‘µάτην ακούει κακως’). Ενώ ο λόγος είναι υπό την εξουσία του ρήτορα και την 

επιλεγόµενη χρήση, ο ρήτορας ενδέχεται να επικριθεί ή να εγκωµιασθεί για τη χρήση του λόγου. 

Παρουσιάζεται µία πρωτοθεωρία  σχετικά µε την  ανθρώπινη ευθύνη και µάλιστα σε σχέση µε τη 

χρήση του λόγου. Αµαρτάνει αυτός που ενεργεί βίαια, αδικεί, πείθει, ενώ όποιος εξαναγκάζεται 

από εξωτερικά αίτια, πείθεται, ξεγελιέται, δεν αξίζει να επικρίνεται, αλλά να απαλλάσσεται από τις 

κατηγορίες για τις εξωτερικά επιβαλλόµενες σε αυτό ενέργειες 23. 

 

Η παραπάνω γνωσιολογική θέση ότι το ον είναι ακατάληπτο, ανέξοιστο, ανερµήνευτο στον 

άνθρωπο επηρεάζει τη συγκρότηση της ηθικής θεωρίας των σοφιστών. Οι σοφιστές αµφισβητούν 

την αρχή της θεϊκής ή άλλης αυθεντίας. Απορρίπτουν τις εκάστοτε αναγνωρισµένες προεµπειρικές 

αλήθειες και αξίες ως έγκυρες αφ’ εαυτών, µε καθολική ισχύ, πέρα από την ανθρώπινη δράση και 

εµπειρία, και ως επιβαλλόµενες εξωτερικά στο άτοµο. Ο Πρωταγόρας στο έργο του Αλήθεια ή 

καταβάλλοντες θα προβάλλει ως µέτρο σύγκρισης της ύπαρξης και της αξίας όλων  των πραγµάτων 

τον άνθρωπο. ‘Ο άνθρωπος είναι το µέτρο όλων των πραγµάτων, για τα πράγµατα που υπάρχουν ότι 

υπάρχουν, και για τα πράγµατα που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν’ 24. ∆εν δίνονται διευκρινίσεις αν 

µε τον όρο ‘χρήµατα’ εννοούνται αντικείµενα ή ποιότητες ή και αξίες και αν ο όρος  ‘άνθρωπος’ 

ερµηνεύεται  γενικά ή ατοµικά. Ο Σέξτος αντιλαµβανόταν  ως  κριτήριο τον κάθε άνθρωπο, µε την 

εξήγηση: ‘η αλήθεια είναι κάτι σχετικό, γιατί οτιδήποτε φάνηκε, ή πιστεύτηκε από κάποιον είναι 

συγχρόνως πραγµατικό και σε σχέση µε αυτόν’ 25, επιτρέποντας την προσθήκη του έκαστος ανάµεσα 

στο µέτρο και στον άνθρωπο.   
 

 
22Ο.π., σ. 45, 47,  9, 12.  
23Ο.π.. 7, 12, 15, 18.  
24‘πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπον είναι, των µεν όντων ως έστι, των δε µη όντων ως ουκ έστιν’,  Diels-
Kranz, απόσπασµα 1.  
25Guthrie, W. K. C. (i),Οι σοφιστές, µτφρ. ∆αµιανού Τσεκουράκη, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1989, σ. 228-229.   
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Η υποστήριξη µίας θεωρίας που προβάλλει τον άνθρωπο ως κριτήριο των πάντων ενδέχεται 

να οδηγήσει είτε στην απελευθέρωση του υποκειµένου από οποιαδήποτε ξένή προς αυτόν αντίληψη 

που του επιβάλλεται εξωτερικά, δεσποτικά, είτε σε εριστική σχετικοκρατία, που υποσκάπτει την 

αυτοδέσµευση του ατόµου ως προς τις ηθικές αρχές, οδηγεί στην καθοδήγησή του από τα εκάστοτε 

πάθη και συµφέροντα και ως αποτέλεσµα, υποδαυλίζει τους κοινωνικούς δεσµούς. Ο µύθος του 

Προµηθέα, τον οποίο παρουσίασε ο Πρωταγόρας στον οµώνυµο πλατωνικό διάλογο (απόσπασµα 

320c8- 322d5), θα µπορούσε να θεωρηθεί ως προσπάθεια αποφυγής της σχετικοποίησης των 

θεµελίων της πολιτικής και της ηθικής ζωής. Αν, όπως έχει υποστηρίξει ο Πρωταγόρας, ο 

άνθρωπος είναι το ‘µέτρο’ όλων των πραγµάτων, τότε η δικαιοσύνη δεν είναι ηθικά ορθό να του 

επιβάλλεται εξωτερικά, αλλά να θεσπίζει ο ίδιος τους νόµους της. Όµως, για να µην καταλήγει η 

έννοια της δικαιοσύνης να είναι σχετικιστική ανάλογα µε τα χρονικά και πολιτισµικά πλαίσια, 

στερούµενη καθολικής ισχύος, ως δηµιουργός της δικαιοσύνης δεν αναγνωρίζεται ο άνθρωπος ως 

βιολογικό ον, παρακινούµενος από πάθη και προσωπικά συµφέροντα, αλλά ο άνθρωπος ως µέλος 

µίας ευρύτερης οµάδας, ο οποίος ενδιαφέρεται για την προστασία και το µέλλον της 

ανθρωπότητας. Για αυτό, ρυθµίζει την συµπεριφορά του σύµφωνα µε την καθοδήγηση της  αιδούς, 

της ηθικότητας, και της δίκης, δικαιοσύνης. Άρα, ο άνθρωπος δεν είναι αυτόνοµος µε την έννοια 

της απόλυτα αδέσµευτης και ανεξέλεγκτης ύπαρξης στη φυσική κατάσταση, αλλά µε την έννοια 

της καθοδήγησης του εαυτού του από τις  ηθικές αρχές, τις οποίες ο ίδιος δέχεται ελεύθερα. Οι δε 

ηθικές αρετές, αιδώς και δικαιοσύνη, του επιτρέπουν να ενεργήσει µε αυτόν τον τρόπο. Τότε µόνο 

αναπτύσσεται η πολιτική τάξη και σταθεροποιείται ένας δεσµός φιλίας και ένωσης. Η φυσική 

κατάσταση του ανθρώπου θα άφηνε ελάχιστα περιθώρια για την ύπαρξη της ηθικής. Ο 

Πρωταγόρας κλείνοντας τον µύθο (322d3-5) υποστηρίζει την ανάγκη θέσπισης νόµου ότι όποιος 

αδυνατεί να µετέχει στην αιδώ και τη δικαιοσύνη, αξίζει να φονεύεται, επειδή είναι ‘νόσος 

πόλεως’. Ο Πρωταγόρας θεωρεί την ηθική  συµπεριφορά του ανθρώπου κάτι ‘παρασκευαστόν’,  

ανθρώπινο δηµιούργηµα. Προτείνει το αγαθό να ορίζεται όχι βάσει των φυσικών τάσεων του 

ανθρώπου, αλλά µέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του συµπεριφοράς. Παρακινεί τον άνθρωπο να 

συµπεριφέρεται σύµφωνα µε αρχές τις οποίες αναγνωρίζει και σέβεται το κοινωνικό σύνολο στο 

οποίο ανήκει26.  

 

 

Ι.1.2. Σωκράτης : Η σχέση αυτογνωσίας και ευδαιµονίας  

 

Παράλληλα µε τους Σοφιστές, ο πλατωνικός Σωκράτης θέτει σε κριτικό έλεγχο τις 

καθηµερινές και αυτονόητες γνώµες και τους ανερώτητους ορισµούς των ηθικών όρων. Προβάλλει 

τα ερωτήµατα τι εστί δικαιοσύνη, ανδρεία και άλλες ηθικές έννοιες, αφήνοντας τον εαυτό του και 
 

26Πελεγρίνης, Θεοδόσιος, Ηθική Φιλοσοφία, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1997, σ. 59 - 60.  
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τους συνοµιλητές του σε απορία. Ο Σωκράτης, όµως, δεν εµµένει στην αµφισβήτηση, όπως οι 

Σοφιστές, αλλά αναζητά τι είναι αυτό που µέσα σ ’ όλα τα ‘φανερώµατά’ του παραµένει το ίδιο 

(είδος), το κοινό γνώρισµα, τη σταθερή και αµετάβλητη µορφή των πράξεων ή των ατόµων 

διαφορετικού πλαισίου, που επιτρέπει να τους προσδίδεται ο ίδιος ηθικός όρος (Μένων,75c, 

Κρατύλος,b3). Μέσω της επαγωγής,  µεταβαίνει από τις πολλές, ποικιλόµορφες περιπτώσεις, π.χ. της 

δικαιοσύνης στη µία, συνάγουσα σε ενότητα, έννοια της δικαιοσύνης. Μέσω του ορισµού 

καθορίζει αυτή την έννοια διακρίνοντας τα ουσιώδη γνωρίσµατά της 27. Μέσω του σωκρατικού  

ελέγχου, ο άνθρωπος κινείται από την άγνοια  προς την οικείωση µε τη γνώση. Καλείται να 

διαλογιστεί σχετικά µε την παρουσία του µέσα στον κόσµο, µέσα στη ζωή, να αναµετρηθεί µε τα 

όριά του, συνειδητοποιώντας την πεπερασµένη φύση του, και να µεριµνήσει για την ψυχή του 28.   

  

 Επιδιώκει να αφυπνίσει τους ακροατές, ώστε να αρχίσουν να µεριµνούν για την πόλη και 

τον εαυτό τους και να λογοδοτούν για τις ενέργειές τους, αναλαµβάνοντας την ευθύνη των λόγων 

και των πράξεών τους. Πρεσβεύει ότι ‘Ζωή χωρίς έλεγχο είναι ανάξια για τον άνθρωπο’ (Απολογία, 

38a). Αναρωτιέται ‘τι εστίν αρετή’ και θέτει το ερώτηµα για την πρωταρχή, τον σκοπό και τα 

διακριτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Σύµφωνα µε τον Σωκράτη, κάθε πράγµα, φυσικό ή 

τεχνητό, έχει την αρετή και το κάλλος του σε σχέση µε τη χρήση του. Η αρετή του συνίσταται στην  

καταλληλότητά του να εκπληρώσει την αποστολή του. Ο χρήστης ενός αντικειµένου µόνο έχει την 

πραγµατική εµπειρία του, γνωρίζει τη φύση του. Μεταδίδει τη γνώση του στον κατασκευαστή και 

τον καθοδηγεί στη παραγωγή του αντικειµένου (Κρατύλος, 390b5-c7). Στη σκέψη του Σωκράτη, η 

κατασκευή ενός αντικειµένου είναι στενά συνδεδεµένη µε τη χρήση, τη φύση και τον σκοπό του. Ο 

προσδιορισµός του σκοπού του είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκτίµηση της αρετής του 

(388c5-6, 389a8). Η τέχνη δεσµεύεται από τον λογισµό της αιτίας του αντικειµένου της, όχι ως 

µηχανική πρόκληση του αποτελέσµατος, αλλά ως σύλληψη της αρχής που συγκρατεί ένα σύνολο, 

προσδίδοντάς του ένα νόηµα και έναν σκοπό.   

 

Ενάρετος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την αποστολή της ύπαρξής του, έχει αυτογνωσία 

και, χάρη σε αυτή, επιτελεί τα έργα που ταιριάζουν στη φύση του. Ο Σωκράτης διακρίνει µέσα 

στον άνθρωπο, ως πυρήνα συνοχής του, την ψυχή,  ‘αυτό µέσα µας, ό,τι και αν είναι’ (Κριτων, 47e), 

τον εαυτό, το ‘εγώ’ της ψυχολογικής λειτουργίας, της λογικής ικανότητας, και του ηθικού 

καταλογισµού, της  ηθικής συνείδησής 29. Η ψυχή, ο άνθρωπος, υπερβαίνει τα αντικείµενα και, για 

αυτό, οφείλει να τα χρησιµοποιεί ως µέσα για την επίτευξη του σκοπού, του τελικού και 
 

27Μιχαηλίδης,  Κ. Π. (i), Ο Σωκρατικός Λόγος, Χριστάκη, Αθήνα, 1992, σ . 31, Guthrie, W.K.C. (ii), Σωκράτης, µτφρ. 
Τ. Νικολαϊδη, ΜΙΕΤ, Αθήνα , 1990, σ. 139-143, 153-169.   
28Μιχαηλίδης,  Κωνσταντίνος Π. (ii), ‘Η ανθρώπινη περίσταση και ο σωκρατικός διάλογος’, στο Η επικαιρότητα της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, επιµέλεια ∆ραγώνα-Μονάχου - Γ. Ρουσόπουλου, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1997, σ. 
157-158, 160, Βλαστός, Γρηγόρης, Σωκράτης Ειρωνευτής και Ηθικός Φιλόσοφος, µτφρ. Π. Καλλιγά, Εστία, Αθήνα, 
1999, σ. 178-181. 
29Βλαστός, Γ., στο ίδιο, σ. 103.  
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απροϋπόθετου  αγαθού του, για την ευδαιµονία (Γοργίας, 499e7-8). Επισηµαίνεται ο κίνδυνος 

διαστροφής της ορθής ιεραρχίας των αγαθών, λόγω πλάνης και απάτης. Προϋπόθεση για την 

ευδαιµονία είναι η φρόνηση και η σοφία, χάρη στις οποίες ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να 

αποφεύγει την πλάνη, να διαχειρίζεται τα κατώτερα, µη τελικά και υπό προϋποθέσεις αγαθά (υγεία 

, πλούτο κ. α.), θέτοντάς τα στην υπηρεσία επίτευξης του τελικού σκοπού, της ευδαιµονίας, και να 

επιλέγει τα σωστά µέσα (π.χ. άσκηση) για αυτόν τον σκοπό (Μένων, 87d - 89a, Ευθύδηµος, 280b- 281e,  

Φαίδων, 69a-b, Λύσις, 210b-d, Πολιτεία,349e, Γοργίας,467e1-768b, 499c6-500a3).  Προκειµένου η ψυχή  να 

πραγµατοποιεί καλά το έργο της (εξουσία του σώµατος, σκέψη, λήψη αποφάσεων σε θέµατα 

ηθικής), χρειάζεται τη δικαιοσύνη. Η ψυχή είναι ‘αυτό που βελτιώνεται µε τη δικαιοσύνη, ενώ 

αντίθετα καταστρέφεται µε την αδικία’ (Κρίτων, 47d) . Το δίκαια πράττειν ταυτίζεται µε το ευ ζην  του 

ατόµου. Η ποιότητα  της ζωής του είναι συνυφασµένη µε την πράξη, όπως την ορίζει το δίκαιο 

(Απολογία, 28b7-9, Κρίτων, 48b-d). Ο δίκαιος άνθρωπος προτρέπεται να αποφεύγει πράξεις επιζήµιες 

στους συνανθρώπους του, να µην τους εκδικείται, ακόµη και ως ανταπόδοση της βλάβης ή της 

αδικίας (Κρίτων,49c-d). 

 

Ο Σωκράτης πρεσβεύει οι αρετές δικαιοσύνη, οσιότητα, σοφία, σωφροσύνη, ανδρεία 

ταυτίζονται και στο σύνολο τους είναι σοφία (επιστήµη) (Πρωταγόρας, 361b2-4). Η δικαιοσύνη 

θεωρείται ως κάτι δίκαιο  (Πρωταγόρας, 330c1-d3) και η οσιότητα ως κάτι όσιο (330d4-e4). Ο Σωκράτης 

προβάλλει τη θέση ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι όσιο και η οσιότητα κάτι δίκαιο, άρα η δικαιοσύνη 

και η οσιότητα ή ταυτίζονται ή έχουν απόλυτη οµοιότητα  (331a7-b6). Η ανοησία (αφροσύνη) έχει 

αντίθετα, ενάντια της τη σοφία και τη σωφροσύνη. Καθώς όµως καθένα από τα ενάντια έχει µόνο 

ενάντιο και όχι πολλά, η σωφροσύνη και η σοφία είναι ένα και το αυτό πράγµα (332a3-333b4). 

Συνδέει την αµάθεια ως αιτία της δειλίας, την αµάθεια ως άγνοια για τα επικίνδυνα και τα αντίθετα 

τους (‘των δεινων και µη δεινων αµαθία’). Γενικότερα θεωρεί ότι αµάθεια είναι το να έχει κάποιος 

σφαλερή ‘ψευδή’ δόξα και ψεύδεται για τα σπουδαιότερα πράγµατα (358c4-5). Παρουσιάζει τη 

δειλία ως αντίθετο της ανδρείας και την αµάθεια ως αντίθετο της σοφίας των δεινών και των µη 

δεινών. Συµπεραίνει ότι η σοφία των δεινών και των µη δεινών ταυτίζεται µε την ανδρεία (360c6-

d6).  

 

Επακόλουθο της ταύτισης αρετής και  γνώσης είναι το σωκρατικό παράδοξο ‘κανείς κακός 

µε τη θέληση του (ουδείς κακός έκων)’ (Απολογία,25c-26b). Η έννοια έκων  θα µπορούσε να 

ερµηνευτεί ως υπεύθυνη εγρήγορση προσώπου. Αν η αρετή είναι γνώση, η γνώση του αγαθού 

συνεπάγεται την επιδίωξη της επιτέλεσης του. Η κακία οφείλεται σε άγνοια, και για αυτό, 

διαπράττεται ακούσια (Πρωταγόρας,345d, Ηθικά Νικοµάχεια,1145b25, Ηθικά Μεγάλα,1187a7, Ηθικά 
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Ευδήµεια,1216b2-7) 30. Στην εκλογή ανάµεσα στο καλό και το κακό αστοχεί όποιος κυριεύεται από 

την αµάθεια, όποιος δεν γνωρίζει (‘επιστήµης ενδεία’) (Πρωταγόρας,357d2-e2). 

 

Συµπερασµατικά, ο πλατωνικός Σωκράτης εστιάζει την ηθική του προσέγγιση στον 

αυτοέλεγχο, στην αυτογνωσία, στην αναζήτηση ορισµού των ηθικών εννοιών, χωρίς να οδηγείται 

σε τελεσίδικο προσδιορισµό αναγκαίων και επαρκών συνθηκών. Επιδιώκει να αφυπνίσει τον 

άνθρωπο, ώστε να µεριµνήσει για την ψυχή του, την κοινωνία και να αναλάβει την ευθύνη των 

πράξεων του. Τονίζει τη διακριτή αξία της ψυχής και αναγνωρίζει τον άνθρωπο  ως ρυθµιστή της 

χρήσης των πραγµάτων .  

 

 

Ι.1.3. Πλάτωνας : Η οντολογική θεµελίωση του αγαθού 

 

Ο Πλάτων δεν εµµένει στις επιµέρους εικόνες των πραγµάτων ούτε τις θεωρεί δεδοµένες.  

Αλλά εξετάζει κριτικά την εκάστοτε πραγµατικότητα µε κριτήριο την ιδέα του αγαθού. Επιδιώκει 

να ανακατασκευάσει τους όρους συγκρότησης της ορθής πολιτείας ως κατασκευής αξίας, όπως 

προσδιορίζονται  αναγκαία από τον λόγο και ισχύουν ανεξάρτητα από τη δόξα, τις πεποιθήσεις των 

πολλών. Θεωρώντας ότι η σχέση ανάµεσα στην πολιτεία και το αγαθό οµοιάζει µε τη σχέση της 

ψυχής προς το αγαθό, προτείνει να εξεταστεί πρώτα η δικαιοσύνη εντός της πολιτείας, ώστε να 

φανερωθεί η δικαιοσύνη στην ψυχή του ανθρώπου (Πολιτεία,368d-369a). Η Ιδέα του αγαθού είναι 

ενιαία αξιακή ολότητα, αµετάβλητη, συγκροτεί και συνέχει το είναι και τις επιµέρους σκοπιές 

θεώρησης, επιτροπεύει τα πάντα στον νοητό κόσµο (516b-c), είναι αιτία πάντων ορθών και καλών, 

χαρίζει την αλήθεια και τον νου (517c). Το αγαθό προκύπτει µέσα από µία διαδικασία αφαίρεσης, 

αξιογένεσης και εφαρµογής, για να πραγµατωθεί σε µία πόλη µε τη µορφή ανόρθωσης της ψυχής 

και της παιδείας που οδηγεί στη γνώση. Ως επίθετο το ‘αγαθό’ προσδίδεται στο αµετάβλητο, 

αναλλοίωτο  θείο, διαχωρίζεται από το βλαβερό, το κακό, το ψέµα  (379b,381b,382) 31.  

 

Η σκέψη για να λειτουργήσει, προϋποθέτει µία σταθερή έννοια. Αυτό που ισχύει µερικώς 

δεν µπορεί να γενικευτεί και να γίνει αντικείµενο γνώσης, αλλά δόξας. Τα επιµέρους για να γίνουν 

αντικείµενο γνώσης είναι αναγκαίο να ενοποιούνται µέσω µίας σταθερής, αµετάβλητης, ασώµατης, 

αόρατης, αναλλοίωτης, αιώνιας Ιδέας (Φαίδων,78d1-7). Η σκέψη δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς 

προϋποθέσεις αλλά πρέπει να τις µεσολαβεί µε το απρουπόθετο, αξία. Η γνωστική αλήθεια δεν 

µπορεί να συγκροτηθεί χωρίς το αγαθό, αλλά εκτρέπεται σε ασύνδετα και ασύµβατα πολλαπλά 32.  

Υποστηρίζει ότι τα δίκαια και τα καλά δεν θα µπορούσαν να γίνουν αντικείµενα γνώσης χωρίς τη 
 

30Guthrie, W.K.C.  (ii), στο ίδιο , σ. 195.  
31Ψυχοπαίδης, Κοσµάς, Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τύραννος, Πόλις, Αθήνα, 1999, σ. 11, 20, 22.  
32Ο.π., σ. 12, 50.  
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σύλληψη της ιδέας του αγαθού (Πολιτεία,506a4-7). Όλες οι δόξαι που δεν στηρίζονται στην επιστήµη, 

‘άνευ νου αληθές τι δοξάζοντες’  κρίνονται ως αισχραί ‘αι βέλτισται τυφλαι’ (506c5-8). Η ψυχή για να 

γνωρίσει (‘ενόησεν και έγνω’ ) κάτι χρειάζεται τη µεσολάβηση της αλήθειας και του όντος (‘όταν 

καταλάµπει αλήθειά τε και το όν’) (508d4-6). Η ιδέα του αγαθού παρέχει στα αντικείµενα γνώσης 

(‘γιγνωσκόµενα’) την αλήθεια και στη ψυχή τη δύναµη να τα γνωρίζει (508e1-5).  Στην ιδέα του 

αγαθού πρέπει να αποβλέπει όποιος έχει σκοπό µε φρόνηση να ενεργήσει στον ιδιωτικό ή τον 

δηµόσιο βίο  (517c1-6).   

 

Ο φιλόσοφος είναι σε θέση να θεωρεί το ον στην αλήθεια του, να γνωρίζει το καλό και το 

δίκαιο, να έρχεται σε επαφή µε το αυτό που µένει πάντα το ίδιο και να το διακρίνει από αυτά που 

µετέχουν σε αυτό (Πολιτεία,476b-d), να επιθυµεί τη σοφία (475b), να  αγαπά την αλήθεια (475e) 33 χάρη 

στη διαλεκτική. Μέσω της διαλεκτικής επιχειρεί, χωρίς τις αισθήσεις, µόνο µε τον λόγο, να 

συλλάβει ‘αυτό ο εστίν αγαθόν’ (532a-b). Ο φιλόσοφος αναζητά ‘τι εστίν άνθρωπος και τι τη τοιαύτη 

φύσει προσήκει διάφορον των άλλων ποιειν ή πάσχειν’, τι αρµόζει στη φύση του ανθρώπου 

(Θεαίτητος,174b3-4), τι είναι δικαιοσύνη και τι αδικία, σε τι διαφέρουν µεταξύ τους (175c1-2), τι είναι η 

ανθρώπινη ευδαιµονία και τι η αθλιότητα και µε ποιο τρόπο αρµόζει στον άνθρωπο το ένα να 

αποκτήσει και το άλλο να αποφύγει (175c5-7).  ‘∆ιαλεκτική είναι η διαµεσολάβηση των γνώσεων που 

µας παρέχει η εµπειρία και οι επιστήµες µε την αξία του αγαθού’. Η παιδεία ως στροφή της δύναµης 

της ψυχής προς το καθαυτό ον, η διαλεκτική, δίνει στο άτοµο την ικανότητα να βλέπει καλύτερα 

από τους άλλους, να διακρίνει το κάθε είδωλο τι είναι και τίνος είναι, γιατί έχει δει από πριν την 

αλήθεια σχετικά µε το ωραίο, το δίκαιο και το αγαθό (520c). Η αξία του αγαθού είναι πάντα 

πρόβληµα και αναζητείται µέσα από την κριτική των αφηρηµένων και ηµαρτηµένων 

συγκροτησιακών της στιγµών, των υποθέσεων, από τις οποίες οι επιστήµονες εκκινούν χωρίς να τις 

κρίνουν και αδυνατούν να δώσουν λόγο (533c) , και των δογµατικών, αµετακίνητων αφετηριών που 

χαρακτηρίζουν τα µοντέλα των επιµέρους τρόπων διακυβέρνησης 34. Καθώς ο φιλόσοφος 

προσεγγίζει τη γνώση των αξιών ως αµετάβλητων, καθολικών εννοιών, είναι ο µόνος που θα 

µπορούσε να διαµορφώσει την πολιτεία (473c-d), όσο γίνεται πιο κοντά στο παράδειγµα (473a-b) , 

του οποίου η αναγκαιότητα αναγνωρίζεται από τον λόγο. Οι φιλόσοφοι, αγωνιζόµενοι ενάντια στον 

σοφιστικό τρόπο σκέψης και δράσης, οφείλουν να πραγµατοποιήσουν την αξιακή ανόρθωση της 

πολιτείας, µέσω της κάθαρσης των θεσµών και των ηθών και µέσω ενός νέου συσχετισµού τους 35. 

 

Η παιδεία των αρχόντων προβάλλεται ως αναγκαίο να ανατεθεί στους φιλοσόφους. Κάθε 

άνθρωπος αναγνωρίζεται ότι έχει µέσα στην  ψυχή του τη δύναµη να µαθαίνει και το κατάλληλο 

για τη µάθηση όργανο. Όµως, αυτό το όργανο για να ατενίσει το ον, απαιτείται να στραφεί από το 

 
33Ο.π., σ. 41-42.  
34Ο.π., σ. 56.   
35Ο.π., σ. 48.  
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γιγνόµενο στο καθαυτό ον, το αγαθό (518c-d).  Η δύναµη της ψυχής να µαθαίνει, η οποία ορίζεται 

ως φρόνηση (518e), κατευθύνεται προς τα αληθή, µόνο αν,  από την παιδική ηλικία, απαλλαχθεί από 

τις κακίες, τις απολαύσεις, τις καταχρήσεις (519b-c). Στην περιαγωγή της ψυχής συµβάλλουν τα 

µαθήµατα-προοίµια της διαλεκτικής, η αριθµητική, η γεωµετρία, η αστρονοµία, η αρµονική, η 

στερεοµετρία, που τραβούν την ψυχή από τα φθαρτά πράγµατα στο καθαυτό ον (521d, 

524a,527b,529b), στην ουσίαν (523a,525b) και την αληθειάν (525c,527b). Χάρη στην παιδεία ο άνθρωπος 

είναι δηµιουργός ελευθερίας της πόλεως, µιµείται τη συµπεριφορά ανδρείων, σωφρόνων, οσίων και 

ελευθέρων ανθρώπων, ώστε να του γίνει έθος και φύσις  (395c). Αφού έχει τη σωστή ιδέα για όλα τα 

πράγµατα, γνωρίζει την αλήθεια (413a), δεν γοητεύεται και δεν εξαπατάται από τις διάφορες δόξες, 

αλλά επιδιώκει διαρκώς το αγαθό, την αλήθεια.  

 

Ο Πλάτων θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος στην επιλογή του βίου του (617e) και, για 

αυτό, ευθύνεται για την επιλογή του.  Η ελευθερία δεν ταυτίζεται µε την απόλυτη ανεξαρτησία, µε 

το να κάνει ο καθένας ό,τι επιθυµεί (557d), µε τον εξισωτισµό των στοιχείων της ψυχής (561e), την 

ανάδειξη κάθε επιθυµίας ως έχουσας τα ίδια ‘δικαιώµατα’ µε όποια άλλη, την εξαφάνιση κάθε 

κριτηρίου αξιολόγησης των επιχειρηµάτων, γιατί οδηγεί στην άρση των όρων της ελευθερίας και 

στην υποδούλωση στον τύραννο 36.  Η άσκηση της ελευθερίας κρίνεται αναγκαίο να συµφωνεί µε 

τη δικαιοσύνη, δηλαδή να λαµβάνει ο καθένας τη θέση που του αρµόζει στην πόλη, να ασκεί το 

ιδιαίτερο έργο που ανταποκρίνεται στη φύση του, χωρίς να παρεµποδίζει την αρµονία του όλου 

µέσω της ανάµειξης σε έργα αταίριαστα στη φύση του (433ab). Ο άνθρωπος και η πολιτεία 

απειλούνται από την πολυπραγµοσύνη, από την ικανότητα των µερών να µπαίνουν το ένα στη θέση 

του άλλου και να αντιποιούνται το ένα το έργο του άλλου. 

 

Η ψυχή του ανθρώπου έχει ως έργο εκείνο που θα µπορούσε µονάχα από αυτήν να 

επιτελεστεί καλύτερα, το επιµελείσθαι και άρχειν και βουλεύεσθαι και το ζην (353d).  Αδυνατεί να το 

επιτελέσει καλά, αν στερείται την αρετή που της ταιριάζει, τη δικαιοσύνη.  Το δίκαιο σχετίζεται µε 

το µέτρο (338c).  Ο δίκαιος δεν δείχνει πλεονεξία έναντι του οµοίου του, όπως ο επιστήµων, ο 

οποίος είναι σοφός και φρόνιµος, άρα αγαθός. Ο άδικος είναι πλεονέκτης, έναντι του οµοίου και 

του ανόµοιου του, όπως ο ανεπιστήµων, ο οποίος είναι κακός και αµαθής. Συνεπάγεται ότι η 

δικαιοσύνη ταυτίζεται µε την αρετή και τη σοφία, ενώ η αδικία µε την  κακία και την αµάθεια.  Η 

αδικία προκαλεί στάσεις, µίση και µάχες ανάµεσα στα µέρη ενός συνόλου, κάνοντάς το ανίκανο 

δράσης. Αναπτύσσει, µέσα στην ψυχή του ατόµου, την έχθρα προς τον εαυτό του. Η δικαιοσύνη 

προσφέρει στην ψυχή οµόνοια και φιλία (349-352a). Μόνο ο άνθρωπος που ζει καλά είναι  µακάριος 

και  ευδαίµων. Καλά ζει µόνο ο δίκαιος, άρα µόνο ο δίκαιος είναι ευδαίµων (354a). Η δικαιοσύνη 

είναι η εσωτερική δοµή που κάνει ένα άτοµο αγαθό, όταν κάθε µέρος της ψυχής του (επιθυµητικό, 

 
36Ο.π., σ. 61.  
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θυµοειδές, λογιστικό)  επιτελεί το έργο του και περιορίζεται σε αυτό (441e-442a, 443d), ώστε ο 

άνθρωπος να είναι ένα αρµονικό σύνολο (443e). Τότε, το λογιστικό µέρος της ψυχής του 

ελευθερώνεται και το επιθυµητικό εξηµερώνεται, η ψυχή έχει σωφροσύνη και δικαιοσύνη µετά 

φρονήσεως (591b2-6).  

 

Ο Πλάτων τονίζει τον ρόλο της αξίας, του αγαθού, στη συγκρότηση της γνώσης. Αναζητά, 

µε κριτήριο την ιδέα του αγαθού, τι αρµόζει στην ανθρώπινη φύση. Επισηµαίνει ότι κάθε άνθρωπος 

είναι υπεύθυνος για την άσκηση της ελευθερίας της επιλογής. Προτρέπει τον καθένα να 

συνταιριάζει την ελευθερία µε τη δικαιοσύνη .  

 

 

Ι.1.4. Αριστοτέλης: Η θεωρία περί αρετών    
 

Ο Αριστοτέλης, στην ηθική του θεωρία, έχει ως αφετηρία τις ‘κατά τον βίον πράξεις’, ‘τα 

ηµιν γνώριµα’. Αποσκοπεί όχι στη γνώση καθαυτή αλλά την ‘κατά τoν ορθόν λόγο’  πράξη (Ηθικά 

Νικοµάχεια,1095a3-10,1103b32,1095b4), όχι στην απλή µάθηση του τι είναι αρετή, ‘αλλά  ίνα αγαθοί 

γενώµεθα’ (1103b27-28). Εξετάζει ‘τα καλά και τα δίκαια’ ως ‘καθ’ έκαστα’ (1104a7), τα οποία έχουν 

‘πολλήν διαφοράν και πλάνην’ (1094b14-15), δεν έχουν τίποτε στατικό (1104a5) , συµβαίνουν ‘ως επί 

το πολύ’ (1094b21). Επιζητεί τόση ακρίβεια ‘καθ’ έκαστον γένος, εφ’ όσον η του πράγµατος φύσις 

επιδέχεται’ (24-26,1104a2-4) και επιδιώκει να παρουσιάσει ‘παχυλως και τύπω ταληθές’ (1094b20). Η 

ηθική θεωρία του Αριστοτέλη είναι τελολογική. ‘Πασα τέχνη και πασα µέθοδος, οµοίως δε πραξις 

τε και προαίρεσις, αγαθου τινός εφίεσθαι’ (1094b1-3). Κρίνει ότι σκοπός σε κάθε πράγµα είναι το 

αγαθό. Για αυτό, ο Αριστοτέλης, σε αντίθεση µε τον Πλάτωνα, αναζητά το ‘αγαθόν πρακτόν και 

κτητόν ανθρώπωι’, το αγαθό στα µέτρα του ανθρώπου (Ηθικά Νικοµάχεια, 1096b33-35).  

  

Αναγνωρίζει ως αναγκαία στοιχεία του άριστου την τελειότητα- την ιδιότητα δηλαδή του 

άριστου να επιδιώκεται χάριν αυτού του ίδιου-  και την αυτάρκεια- εκείνο που κάνει τη ζωή 

επιθυµητή και στην οποία δεν λείπει τίποτε-. Ως τέλειο και αύταρκες αναγνωρίζεται η ευδαιµονία. 

Συνεπάγεται ότι το αγαθό είναι η ευδαιµονία (1097a28-b21, 1176b5-7). Όµως, αναγκαία για τον σαφή 

προσδιορισµό του αγαθού και της ευδαιµονίας είναι η παρουσίαση του έργου του ανθρώπου (22-25), 

καθώς το αγαθό και το καλό υπάρχουν στο ιδιαίτερο έργο του (1097b27-28). Ο λόγος είναι το 

ιδιαίτερο γνώρισµα του ανθρώπου σε σχέση µε τα άλλα έµβια όντα (1097b33-1098a5), άρα το έργο 

του είναι η ‘έργον ανθρώπου ψυχης ενέργεια κατά λόγον ή µη άνευ λόγου’ (7-9). Η ψυχή του 

ανθρώπου διακρίνεται  σε άλογο µέρος - κοινό σε όλα τα ζώα και τα φυτά (1102a32-35) - και σε 

λογικό µέρος. Το άλογο µέρος της ψυχής δεν σχετίζεται µε την αρετή (1102b13), ενώ το έλλογο ωθεί 

τον άνθρωπο µε τον σωστό τρόπο στις καλύτερες πράξεις (1102b15-16). Συµπεραίνει ότι η ψυχή έχει 
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διττό χαρακτήρα, καθώς το φυτικό µέρος της ψυχής δεν µετέχει στον λόγο, ενώ το επιθυµητικό και 

το ορεκτικό µετέχει, στον βαθµό που υπακούει και πειθαρχεί στον λόγο. Ονοµάζει τις αρετές του 

λόγου διανοητικές, ενώ αυτές που υπακούουν στον λόγο ηθικές (1102b28-1103a7) 37. Η ηθική 

προκύπτει όταν το επιθυµητικό υπακούει στον λόγο. Οι διανοητικές αρετές είναι αποτέλεσµα 

διδασκαλίας, σε συνδυασµό µε την εµπειρία και τον χρόνο. Οι ηθικές είναι έξεις και 

τελειοποιούνται µέσω του εθισµού, της επιτέλεσης όµοιων ενεργειών (1103a14 -18,25,31- 32,1103b1-

3,14-24,1106a11-12). ‘Το ανθρώπινον αγαθόν ψυχής ενέργεια γίνεται κατ’ αρετήν’. Aν υπάρχουν 

περισσότερες από µία αρετές, µε την καλύτερη και την τελειότερη καθ ’ όλη τη ζωή του, τον νου, 

άρα η τελεία ευδαιµονία είναι η θεωρητική, ο κατά νουν βίος  (1177a12-18,b30-31,1178a6-9). Σε δεύτερη 

µοίρα ευτυχισµένος είναι ο βίος κατά την άλλην αρετήν, η επιτέλεση πράξεων σύµφωνων µε τις 

αρετές (1178a9-14).  

 

Λαµβάνει ως δεδοµένο ότι τα πράγµατα είναι φτιαγµένα από τη φύση τους µε τέτοιον 

τρόπο, ώστε να καταστρέφονται από την έλλειψη και την υπερβολή, ενώ σώζονται από τη 

συµµετρία και τη µεσότητα (1104a12-26). Προσδιορίζει την αρετή ως την έξιν µε βάση την οποία 

γίνεται ο άνθρωπος αγαθός και αποκτά τη δυνατότητα να επιτελέσει αποδοτικά το έργο του, την 

κατά λόγον ενέργεια της ψυχής (1106a22-24). Η αρετή, καθώς σχετίζεται µε την αποδοτική επιτέλεση 

ενός έργου, αποσκοπεί στη µεσότητα την προς ηµάς, του εκάστοτε δρώντος υποκειµένου, στην 

επιτέλεση των πράξεων και στην έκφραση των συναισθηµάτων, όταν πρέπει, για τα πράγµατα που 

πρέπει, σε σχέση µε αυτούς που πρέπει,  για τους σκοπούς που πρέπει, όπως πρέπει 38. Η αρετή, 

λοιπόν, ορίζεται ως ‘έξις προαιρετική, εν µεσότητι ουσα τη πρός ηµας, ωρισµένη λόγω και ω αν ο 

φρόνιµος ορίσειεν, µεσότης δε δύο κακιων, της µεν καθ’ υπερβολήν της δε κατ’ έλλειψιν’. Η αρετή 

επιλέγει και βρίσκει το δέον και το µέσον (26-1107a6).  

 

Ένα έργο επιτελούµενο σύµφωνα µε τις αρετές είναι προϊόν δικαιοσύνης ή σωφροσύνης, 

µόνο αν το δρων υποκείµενο  επιτελεί την ενέργεια ειδώς -εν γνώσει του-, και προαιρούµενος -από 

δική του ελεύθερη επιλογή, απόφαση- και µάλιστα δι’ αυτά και βεβαίως και αµετακινήτως έχων - 

διακατεχόµενος από σταθερή και αµετακίνητη διάθεση - (1105a28-33) 39. Η προαίρεση και η σταθερή 

διάθεση είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες για την καλλιέργεια της αρετής, αν η αρετή 

προκύπτει από τη συνεχή επιτέλεση δίκαιων και σωφρόνων πράξεων (1105b2-12). Αντιστρόφως, η 

ηθική αρετή και η φρόνηση καθιστούν την προαίρεση ορθή, καθώς, χάρη στην ηθική αρετή, ο 

άνθρωπος είναι ικανός να πραγµατοποιήσει τον σκοπό και, χάρη στη φρόνηση, υιοθετεί τα 

 
37Βιρβιδάκης, Στέλιος, ‘Το Πρόβληµα της Ιδιαιτερότητας της Ηθικής Γνώσης στα Ηθικά Νικοµάχεια’, στο  Α’ Συνέδριο 
Αριστοτελικής Φιλοσοφίας. Η Αριστοτελική Ηθική και οι επιδράσεις της, έκδοση ∆. Ν. Κούτρα, Αθήνα, 1996, σ. 37, 39-
40. 
38Κούτρας, ∆ηµήτρης Ν., ‘Η αριστοτελική αντίληψη για την ηθική αρετή’, στο Α’ Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας. 
Η Αριστοτελική Ηθική και οι επιδράσεις της, έκδοση ∆. Ν. Κούτρα, Αθήνα, 1996, σ.142-3.  
39Σκαλτσάς,  Θεόδωρος,  Ο Χρυσούς Αιών της Αρετής, Αριστοτελική Ηθική, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1993, σ. 50-51. 
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πρόσφορα µέσα για τον σκοπό του (1144a20, 1145a4-6). Με την έννοια ‘προαίρεσις’, ο Αριστοτέλης 

εννοεί την ‘άρχή πράξεως’, την κινητήρια αρχή- αιτία της ηθικής πράξης (1139a31), την ‘όρεξιν 

βουλευτική’ (1139a23), την επιθυµία προς έναν σκοπό, που υπαγορεύεται από τη διάνοια, καθώς η 

διάνοια από µόνη της δεν κινεί τίποτε (32-36,b4-5). Η διάνοια, για να κινήσει τον άνθρωπο προς έναν 

σκοπό, χρειάζεται να εκφράζει επιθυµία. Η προαίρεση είναι η βουλητική αιτιότητα, µε συνιστώσες 

την ελευθερία επιλογής, την απόφαση, τη σκοπιµότητα ενέργειας, αλλά και η αυτόνοµη 

δυνατότητα προθεσιακής επιλογής, η ελεύθερη απόφαση (1134a20). Ταυτίζεται µε το κατοπινό όρο 

‘κίνητρο’ (1134b12). Οι πράξεις που γίνονται κατόπιν προαιρέσεως διακρίνονται από αυτές που 

γίνονται από βούληση, επιθυµία, θυµό, γνώµη, επειδή προϋποθέτουν  προβούλευση σχετικά µε ‘το 

εσόµενο και το ενδεχόµενο’ (1139b 8-9), ‘όσα νοµίζει ότι είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν από 

αυτόν τον ίδιο’ (1111b25-26) και ‘εξαρτώνται από τον ίδιο’ (30) 40.  

 

Ο φρόνιµος σκέπτεται σωστά και προσεκτικά τι πρέπει να πράξει (1143a8) σχετικά µε τα 

αγαθά και τα συµφέροντα που τον αφορούν (1140a25-27, b4-6, 20-21), αρκεί να πρόκειται για 

πράγµατα που ενδέχεται να είναι και αλλιώς (27-28) και που µπορεί να αποφασίσει (1141 b8-9) να τα 

διαχειριστεί και να τα µεταβάλλει, επιτυγχάνοντας το ανθρωπίνως άριστο αποτέλεσµα (1140a31-

33,1141b10-14). Χάρη στη σωφροσύνη, που διασώζει την αντίληψη για το προσωπικό αγαθό 

(1140b12-16), ο φρόνιµος διατηρεί οδηγό στη ζωή του το αγαθό- ευδαιµονία. Χάρη στην αρετή, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της φρόνησης (144a29-b1), αντιλαµβάνεται άµεσα και 

διατηρεί στη µνήµη του τις γενικές αυταπόδεικτες αρχές και προκείµενες σχετικά µε τον τελικό 

σκοπό και το ύψιστο αγαθό. Συλλαµβάνει ορθά τα επιµέρους, τον δρώντα, το αντικείµενο, τη 

σχέση µε τα γεγονότα του ευρύτερου πλαισίου,  το όργανο,  τον σκοπό, τον τρόπο, εντός των  

συγκεκριµένων συνθηκών, γιατί η σωστή απόφαση, για τον Αριστοτέλη,  εξαρτάται από τις 

συγκεκριµένες συνθήκες και δεν µπορεί να λαµβάνεται χωρίς την αντίληψη και την εκτίµησή  τους 

(1141b14-21). Ο φρόνιµος από την εµπειρία αποκτά την ‘όραση’ να βλέπει να πράγµατα και να τα 

κρίνει σωστά (1143b 14-15). Επειδή η εµπειρία αποκτάται µε τον χρόνο, σπάνια ο νέος είναι 

φρόνιµος (1142a14-17).  Χάρη στην ευφυΐα του, συλλαµβάνει  χωρίς λογική επεξεργασία και πολύ 

γρήγορα το σωστό (1142b3-7). Προβλέπει τις  συνέπειες των εναλλακτικών επιλογών και λαµβάνει 

τη σωστή απόφαση , αυτή που οδηγεί στην ευδαιµονία  (1142b27-32). Ο φρόνιµος είναι αυτός που 

όχι µόνο έχει την  δεινότητα επίτευξης ενός έργου , αλλά την συνοδεύει µε έναν καλό σκοπό  

(1144a23-29). Ο φρόνιµος προσεγγίζει σωστά κάθε θέµα που τον ενδιαφέρει, γι’ αυτό, οι άνθρωποι 

γύρω του εµπιστεύονται την κρίση του (1141a25-27). ∆εν υπάρχει διαφορά αν είναι ο ίδιος φρόνιµος 

ή αν πείθεται στις συµβουλές και ακολουθεί το παράδειγµα άλλου φρόνιµου (1143b30-31).  

 

 
40∆ραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ (iii), ‘Η Προαίρεσις στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο’, στο Φιλοσοφία, 8-9,1978-
1979, 288-296, Σκαλτσάς, στο ίδιο, σ.  37. 
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση του Αριστοτέλη όσον αφορά την αρετή της 

δικαιοσύνης, έννοια-κλειδί στην νεώτερη ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική. Χαρακτηριστικά, η 

δικαιοσύνη είναι έξις, σταθερή και αµετάκλητη διάθεση επιτέλεσης δίκαιων έργων (1129a5-10). Η 

δικαιοσύνη παρουσιάζεται µέσω της αντιπαράθεσης προς την αντίθετη έξιν (17-18), αδικία.   Ενώ ο 

άδικος είναι παράνοµος, πλεονέκτης  ως προς τα επιθυµητά αγαθά, άνισος, ο δίκαιος είναι νόµιµος 

και ίσος (33-1129b14). Η δικαιοσύνη διακρίνεται από τις άλλες αρετές, χαρακτηρίζεται ως τελεία, 

επειδή είναι προς τρίτον, προς τα συµφέροντα τρίτου (26-27, 33- 34, 1130a4-7,13-14), καθώς δηµιουργεί 

και διαφυλάσσει την ευδαιµονία της πολιτικής κοινωνίας και των µελών της (1129b18-19). Ο άδικος 

είναι άνισος, ο δίκαιος ίσος και η δικαιοσύνη είναι µεσότητα, άρα ισότητα, το ίσο  (1131a10-16), 

ανάµεσα σε δύο τουλάχιστον πρόσωπα σε σχέση µε δύο τουλάχιστον πράγµατα µε κριτήριο την 

τιθέµενη αξία τους (διανεµητική δικαιοσύνη) (1131a16-b13). Σύµφωνα µε τη διανεµητική 

δικαιοσύνη, δύο άνθρωποι αντιµετωπίζονται ως ίσοι  και επιδιώκεται να µετατραπεί  το άνισο σε 

ίσο (1132a4 -10). Η δικαιοσύνη παρουσιάζεται ως µεσότητα ανάµεσα σε µία υπερβολή, στο αδικειν, 

και, στην έλλειψη, στο αδικεισθαι (1133b30-34). Ο δίκαιος πράττει κατ’ προαίρεσιν το δίκαιο (1134a3, 

1136a3-4) και χαρακτηρίζεται άδικος αυτός που πράττει εκ προαιρέσεως (1135b25). 

 

Όταν το δίκαιο λαµβάνει τη µορφή νόµων, εκφράζει γενικούς κανόνες. Καθώς η 

ιδιοσυστασία µίας πράξης αποκαλύπτεται τη στιγµή της επιτέλεσης της, πιθανόν να µην επιδέχεται 

γενική ρύθµιση και να αποτελεί εξαίρεση. Τότε, ο κριτής, χάρη στο επιεικές, µέρος του δικαίου, 

διορθώνει το νοµοθετικό δίκαιο  (1137b8-30) και προσαρµόζει την απόφαση προς τα πράγµατα (32-

33). 

 

Η δικαιοσύνη αναφέρεται στα ίδια πράγµατα κα στα ίδια πρόσωπα µε τη φιλία, καθώς κάθε 

κοινωνική σχέση χρειάζεται να διέπεται από δικαιοσύνη και φιλία (1159b25- 27). Η δικαιοσύνη 

αυξάνεται ανάλογα µε τη δύναµη της φιλίας (1160a7-8). Για αυτό, οι νοµοθέτες φροντίζουν 

περισσότερο για τη φιλία παρά τη δικαιοσύνη. Η φιλία επιτυγχάνει τη συνοχή των πόλεων και των 

µελών της (1155a22-24).  Η τέλεια φιλία υφίσταται ανάµεσα σε αγαθούς και όµοιους ως προς την 

αρετή ανθρώπους . Αυτοί επιθυµούν ο ένας το αγαθό για τον άλλον και µάλιστα χάριν του φίλου 

και όχι του εαυτού του . Αυτή η φιλία διακρίνεται από µονιµότητα (1156b7-18), προϋποθέτει την 

ύπαρξη χρόνου, συνήθειας, ώστε να κερδίσουν ο ένας την εµπιστοσύνη του άλλου και να 

αποδείξουν ότι είναι άξιοι για αυτή τη φιλία (24-29).  

 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ηθική ψυχολογία του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι οι 

έπαινοι και οι ψόγοι σχετίζονται µε το αν ο άνθρωπος ενεργεί προαιρούµενος ή εξαναγκάζεται 

(‘έπαινοι και ψόγοι γίνονται περί τους αναγκασθέντας ή µη’). Η ‘ανάγκη’ µε την έννοια του 

εξαναγκασµού, που ωθεί ‘βίαια’  τον δρώντα να πράξει αυτό που του επιβάλλεται από κάποια 
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εξωτερική αιτία, λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στην ηθική κρίση του δρώντα (1110a33-b3). ∆ιακρίνει 

ανάµεσα σε εκούσιες, ακούσιες και µεικτές πράξεις. Όταν ο δρων πράττει εκούσια, έχει 

προηγουµένως ελεύθερα επιλέξει να ενεργήσει µε αυτό τον τρόπο (‘αιρεταί’) (1110a12-13). ‘Η αρχή 

του κινειν τα οργανικά µέρη εν ταις τοιαύταις πράξεσιν εν αυτω εστίν’ (1110a15-16).  Η αρχή που κινεί 

τα οργανικά µέρη του σώµατος σε αυτές τις πράξεις είναι η ‘άρχή πράξεως’, η προαίρεση, η 

έκφραση της δικής του επιλογής και απόφασης.   Καθώς η αρχή της πράξης, η προαίρεση βρίσκεται 

µέσα στον δρώντα, είναι ‘όρεξις βουλευτική’ (1139a23), επιθυµία προς έναν σκοπό, που 

υπαγορεύεται από τη διάνοια (1139a32-36,b4-5), η οποία βουλεύεται προηγουµένως σχετικά µε ‘το 

εσόµενο και το ενδεχόµενο’ (1139b 8-9), εξαρτάται από τον ίδιο αν θα ενεργήσει ή όχι (1110a17). 

Ενεργεί εκούσια ο δρων που γνωρίζει τα ‘καθ’ έκαστα’, τα επιµέρους δεδοµένα της πράξης, δηλαδή 

το χρησιµοποιούµενο µέσο, το κίνητρο και την αιτία της πράξης του, τα πρόσωπα στα οποία 

απευθύνεται (1111a23-24). Για τις εκούσιες πράξεις του, για τις οποίες ευθύνεται ο δρων, καθώς 

πηγάζουν από τη δική του επιλογή και απόφαση και µάλιστα εν γνώσει των επιµέρους δεδοµένων 

της πράξης του, το άτοµο κρίνεται και κερδίζει είτε τον έπαινο είτε την µοµφή (1109b31-32, 1135a23-

29). 

 

Ακούσιες είναι οι πράξεις που επιτελούνται από έναν δρώντα που εξαναγκάζεται ή αγνοεί 

τα επιµέρους δεδοµένα της πράξης του (‘τα βία ή δι’ άγνοιαν γινόµενα’). Η αρχή τέτοιων πράξεων 

βρίσκεται έξωθεν. Σε αυτή την αρχή καθόλου δεν συµβάλλει ούτε ο δρών ούτε ο πάσχων (1109b35-

1110a3). Αυτές οι πράξεις δεν είναι προϊόν προαιρέσεως, επιλογής και απόφασης του δρώντα, και 

για αυτό δεν κρίνεται η ηθική του ποιότητα από τέτοιες πράξεις. Οι συνάνθρωποι του τον 

συγχωρούν και συχνά του δείχνουν οίκτο  (1109b31-32, 1110a33-b1). Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι όταν η 

πράξη γίνεται από άγνοια για το πλαίσιο της πράξης του, τη  σχέση του µε άλλα γεγονότα, το µέσο- 

όργανο, τον τρόπο, τον σκοπό, είναι µη εκούσια. Ο δρων θεωρείται ότι καταβάλλεται από άγνοια, 

αρκεί να αγνοεί ένα επιµέρους δεδοµένο από αυτά. Αξιολογεί ως κυριότερα δεδοµένα της πράξης 

την αιτία και το πλαίσιο της πράξης. Για αυτό συµπεραίνει ότι ενεργεί ακόµη περισσότερο ακούσια 

αυτός που αγνοεί την αιτία και το πλαίσιο της πράξης. Ιδιαίτερη σηµασία στον χαρακτηρισµό των 

πράξεων που πηγάζουν από την άγνοια του δρώντα έχουν η µεταµέλεια και η λύπη. Αν ο δρων 

νιώθει λύπη και αισθάνεται µεταµέλεια, κρίνεται ότι ενεργεί ακούσια. Αν όµως δεν αισθάνεται 

καµία δυσαρέσκεια όταν ενεργεί, η πράξη του θεωρείται µη εκούσια (1110b18-25,1111a1-21). 

 

Όταν κάποιος νουνεχής επιλέγει από φόβο επιδείνωσης της κατάστασής του ή άλλον 

παρόµοιο ανησυχητικό λόγο, εφόσον επιλέγει ελεύθερα (‘αιρεταί’), ενεργεί εκούσια, όµως, εφόσον 

κανείς δεν θα επέλεγε υπό διαφορετικές συνθήκες µία τέτοια πράξη (‘ουδείς γάρ αν έλοιτο καθ’αυτό 

των τοιούτων ουδέν’), ίσως ακούσια, τότε η πράξη χαρακτηρίζεται ως µεικτή. Πρόκειται για 

περιστάσεις όπου τα εξωτερικά γεγονότα πιέζουν και εξαναγκάζουν τον δρώντα και αυτός απλώς 
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επιλέγει τον τρόπο που κρίνει καλύτερο υπό αυτές τις συνθήκες. Άλλοτε, ο άνθρωπος επαινείται για 

µία τέτοια πράξη, όταν υποµένει κάτι άσχηµο ή λυπηρό, προς χάριν κάποιου άλλου µεγάλου καλού. 

Άλλοτε, όταν ανέχεται τη χειρότερη µεταχείριση σε µια τέτοια πράξη, χωρίς το παραµικρό αντάξιο 

ή ανεκτό όφελος, κατακρίνεται. Όταν κάποιος πράττει κάτι από εκείνα που δεν πρέπει, εξαιτίας των 

περιστατικών που υπερβαίνουν την φυσική αντοχή του και τα οποία κανείς δεν θα µπορούσε να 

υποµείνει, συγχωρείται (1110a4-14,18-26,b3-7).  

 

Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, αναζητά το αγαθό στα µέτρα του ανθρώπου. Αναπτύσσει µία 

θεωρία περί αρετών, στην οποία προεξέχουσα θέση έχει ο λόγος ως φρόνηση. Επισηµαίνει τη 

σηµασία του µέτρου στην ενάρετη επιτέλεση των πράξεων και στην έκφραση συναισθηµάτων. 

Σηµειώνει ότι µία ενέργεια κρίνεται από ηθική άποψη, µόνο όταν πηγάζει από ελεύθερη επιλογή 

και απόφαση, προαίρεση, και ότι ο άνθρωπος αποφασίζει ελεύθερα µόνο για όσα εξαρτώνται από 

τον ίδιο και θεωρεί ότι είναι δυνατό να τα πραγµατοποιήσει. Με την έννοια της προαίρεσης 

συνδέονται οι έννοιες ‘εκούσιο’, ‘ακούσιο’, χρήσιµες για τις εννοιολογικές διακρίσεις στο θέµα της 

ευθανασίας. Η έννοια  ‘µεικτές πράξεις’ είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην ανάλυση της ευθύνης του 

γιατρού.  

 

 

Ι.1.5. Στωικοί:  Φύση, Λόγος, Αγαθό   

  
Η στωική φιλοσοφία κάνει την εµφάνισή της το 300 π.Χ., µε τον  ιδρυτή της, Ζήνωνα. 

Ακµάζει σε όλη τη διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ., υπό την ηγεσία των διαδόχων Κλεάνθη και 

Χρυσίππου. Τα δύο επιφανέστερα µέλη της περιόδου της Μέσης Στοάς, που ακολούθησε τους δύο 

επόµενους αιώνες, ήταν ο Παναίτιος ο Ρόδιος και ο µαθητής του, Ποσειδώνιος. Στη Νεότερη Στοά, 

που καλύπτει τον 1ο και τον 2ο αιώνα µ.Χ., εξέχουσες µορφές είναι ο Σενέκας, ο Επίκτητος και ο 

Μάρκος Αυρήλιος. Κατά την ελληνιστική περίοδο, οι ελληνικές πόλεις- κράτη χάνουν την  

ανεξαρτησία τους, εξαπλώνεται η κυριαρχία των Μακεδόνων στην Ασία και στη Β. Αφρική, 

ακολουθούν οι εµφύλιοι πόλεµοι των διαδόχων, η σταδιακή άνοδος και τελικά η επικράτηση της 

Ρώµης, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση νέων πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών. Ο 

άνθρωπος συνειδητοποιεί την ταυτότητά του ως άτοµο, καθώς η πόλη - κράτος της κλασικής 

εποχής έχει σβήσει και δεν αισθάνεται δεµένος µε την αχανή αυτοκρατορία. 

 

Οι Στωικοί θεωρούν ότι η φιλοσοφία, ‘άσκηση σοφίας’ ή ‘άσκηση της σωστής επιστήµης’, 

είναι αδιάσπαστο και οργανικό σύνολο. ∆ιακρίνουν τη φιλοσοφία, παροµοιάζοντάς την µε εύφορο 

χωράφι, σε φυσική, το έδαφος ή το δέντρο, που αποκαλύπτει στον άνθρωπο την κοσµική τάξη, µε 

την οποία οφείλει να εναρµονιστεί, σε λογική ή διαλεκτική, τον φράχτη, που διασφαλίζει µε την 
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ανάλυση το κύρος των εννοιών και των κρίσεων, και σε  ηθική, τον καρπό, που αναφέρεται στην 

παρόρµηση, στην αρετή και στα καθήκοντα , έννοιες στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους (SVF ΙΙ,38).  Η 

λογική και η φυσική προετοιµάζουν το έδαφος για την ηθική.  

 

Ως προς τη θεωρία τους σχετικά µε τη φύση, οι Στωικοί ισχυρίζονται ότι υπάρχουν δύο 

αρχές των πάντων, το ποιουν και το  πάσχον. Η ενεργητική αρχή είναι η Φύση ή ο Θεός ή το 

τεχνικό πυρ ή το πνεύµα, ο λόγος που ενυπάρχει στην ύλη, ο νοήµων ρυθµιστής του παντός. Ο 

λόγος µορφοποιεί την ύλη, την κινεί οπουδήποτε θέλει, είναι η αιτία της δηµιουργίας. Η παθητική 

αρχή είναι η ύλη ακαθόριστη ποιοτικά (SVF Ι, 85, 153, 161, 162, 493, 495, 531). Η ενεργητική αρχή 

ονοµάζεται και Ζεύς , για αυτό, ο Ζευς θεωρείται αρχηγός της φύσης, κυβερνά τα πάντα µε τον 

νόµο τον κοινό, ο οποίος είναι ο ορθός λόγος (SVF Ι, 162, 537).  Η ύλη είναι αιώνια, ούτε µειώνεται 

ούτε αυξάνεται. Τα µέρη της ύλης δεν µένουν σταθερά, αλλά διαιρούνται και συγχέονται, καθώς ο 

λόγος τα διαπερνά  (SVFΙ, 87). Τα πάντα γίνονται σύµφωνα µε την ειµαρµένη, δηλαδή τον λόγο 

σύµφωνα µε τον οποίο ο κόσµος δηµιουργείται (SVFΙ, 175). Η ειµαρµένη είναι η δύναµις κινητική της 

ύλης , ονοµάζεται πρόνοια και φύσις (SVF Ι, 176). Ο Κλεάνθης θεωρεί ότι ο ήλιος ήταν το ‘ 

ηγεµονικό’ του κόσµου και συµβάλλει τα µέγιστα στη διοίκηση των πάντων, δηµιουργώντας τις 

εποχές (SVFΙ, 499). Τα σώµατα συντίθενται από ύλη και νου. Ο νους δεν είναι κάτι διαφορετικό από 

το σώµα, αλλά το αναγκαίο συστατικό του, ο λόγος ενέχεται στην ύλη. Το πνεύµα είναι ενέργεια, 

συνεχώς κινητή µε νόηση και ικανότητα για λογική δράση, συνέχει τον κόσµο. Όλα τα πράγµατα, 

οργανικά και ανόργανα, οφείλουν την ταυτότητα και τις ιδιότητες τους στο πνεύµα, καθώς η ύλη 

προσδιορίζεται ποιοτικά από το πνεύµα και τα µέρη της ύλης διαφοροποιούνται και λαµβάνουν 

ατοµικότητα χάρη σε αυτό.  

  

Ο Ζήνων, πρώτος, ορίζει ως τέλος το οµολογουµένως τη φύσει ζην, το κατά φύσιν,  το 

ακολούθως τη φύσει ζην, το οποίο ταυτίζεται µε το κατ’ αρετήν ζην και καθ’ ένα λόγον και 

σύµφωνον ζην. Η φύσις οδηγεί τον άνθρωπο προς αυτό το τέλος (SVFΙ, 179, 552, III, 6-9, 12), ‘όλοι οι 

άνθρωποι έχουν  παρορµήσεις  από τη φύση προς την αρετή’  (SVFΙ, 556,566), που αρκούν για να τους 

οδηγήσουν  στη σωστή κατεύθυνση 41. Ο Χρύσιππος  διευκρινίζει ότι η φύση κάθε ανθρώπου είναι 

µέρος της φύσης ως όλο, άρα ο άνθρωπος παρακινείται να ενεργεί κατά τε την αυτου και κατά την 

των όλων (φύσιν), να µη διαπράττει κάτι από όσα απαγορεύει ο κοινός νόµος (= ο ορθός λόγος) 

(SFVI, 555). Η ενέργεια σύµφωνα µε τη κανονιστικότητα της φύσης και η αποφυγή όσων απαγορεύει 

ο ορθός λόγος ονοµάζεται αρετή και εύροια βίου, ‘ευ ζην’, ‘καλως ζην’, ευδαιµονία, η οποία 

αξιολογείται ως τέλος, για το οποίο όλα πράττονται (SVFΙ, 184, 554, III 4,16,17) . ‘Η αρετή και η οµαλή 

ζωή του ευτυχισµένου ανθρώπου συνίσταται στο εξής: ότι όλες οι πράξεις του βασίζονται στη 

 
41Long, Α.Α., Η Ελληνιστική Φιλοσοφία, µτφρ. Σ. ∆ηµόπουλου-Μ. ∆ραγώνα-Μονάχου, γ. εκδοση, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 
1997, σ. 289.  
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συµφωνία του δαίµονα που έχει µέσα του µε τη βούληση του διοικητή του σύµπαντος’ (SVF III,4). Η 

φύση, για τους Στωικούς, έχει κανονιστική σηµασία, είναι η πηγή για ό,τι έχει αξία . ‘Γιατί δεν 

υπάρχει άλλος ή πιο κατάλληλος τρόπος να προσεγγίσει κανείς το θέµα των αγαθών και των κακών, 

της αρετής και της ευτυχίας από την κοινή Φύση και τη διοίκηση του κόσµου’ (Πλούταρχος, Περί 

στωικών εναντιωµάτων, 1035c) 42.  Η Φύση περιλαµβάνει και το πώς έχουν τα πράγµατα και το πώς 

πρέπει να έχουν, κάθε αναφορά σε αυτή συνδυάζει την περιγραφή µε την αξιολόγηση 43.  

 

Η αρετή είναι κάποια διάθεση του ηγεµονικού της ψυχής, δύναµη που προκύπτει από τον 

λόγο (SFVI, 202) και  είδος γνώσης ή τέχνης, ενιαία διάθεση της ψυχής που αναλύεται στις  τέσσερις 

πρωταρχικές αρετές, τη φρόνηση, τη δικαιοσύνη, την εγκράτεια και το θάρρος. Οι πρωταρχικές 

αρετές είναι αχώριστες, όλες συνδέονται µε τη φρόνηση, αν και  διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τη 

σχέση πραγµάτων και ενεργειών. Η ανδρεία είναι η φρόνηση αυτών που πρέπει κανείς να 

υποµείνει, η δικαιοσύνη είναι η φρόνηση αυτών που κάποιος πρέπει να απονείµει, η σωφροσύνη 

είναι η φρόνηση  αυτών που κάποιος πρέπει να επιλέξει (SFVI, 200,201, ΙΙΙ, 256, 202) 44. ‘Η φρόνιµη 

διάθεσις µόνη βλέπει το καλόν τε και αγαθόν, η δε αφροσύνη τυφλώττει περί την τούτου διάγνωσιν’ 

(SVFIII,38). Η αρετή είναι αυτάρκης προς την ευδαιµονία (SVFIII,49) και η  φρόνησις είναι 

προϋπόθεση για την  ευδαιµονία (SVFIII,53). Οι αγαθοί άνθρωποι πάντα ευδαιµονούν, οι φαύλοι 

κακοδαιµονούν (SVFIII,54). Αιτία της κακοδαιµονίας είναι η κακία (SVFIII,55). Αυτό µε το οποίο ο 

άνθρωπος ζει, την ψυχή δηλαδή, µε την αρετή αυτού ζούµε καλά, αρετή της ψυχής, άρα, είναι η 

ευδαιµονία (SVFΙΙI, 57). ‘Αιρετώτερος βίος ο κατ’ αρετήν’ (SVFIII ,62). Η αρετή είναι αγαθόν, επειδή 

οδηγεί τον άνθρωπο στον ορθό βίο, αρεστόν, πολλου άξιον, -επειδή έχει ανυπέρβλητη αξία-, 

σπουδαίον, επαινετόν, καλόν, συµφέρον, -επειδή φέρνει όσα συντείνουν στο ευ ζην-, χρήσιµον, 

αιρετόν, αναγκαίον, -επειδή η παρουσία του ωφελεί, ενώ η απουσία του δεν ωφελεί-, λυσιτελές, 

αύταρκες, ανενδεές, αποχρων (SVF III, 208) .  

 

Οι επιµέρους φύσεις περιέχονται στην καθολική Φύση και αξιολογούνται από την 

προοπτική του όλου. Η αρρώστια, η πείνα, η δίψα, η φτώχεια, ο πόνος προσεγγίζονται από την 

οπτική της καθολικής Φύσης και θεωρείται ότι συµφωνούν  µε τη Φύση,  συµβάλλουν στην 

καθολική ευδαιµονία, είναι αναγκαία για την αρµονία του συνόλου. ‘Πολλά εξωτερικά πράγµατα 

µπορεί να εµποδίσουν τις ατοµικές φύσεις να τελειοποιηθούν. Τίποτε όµως δεν µπορεί να εµποδίσει 

την καθολική Φύση, γιατί αυτή συνέχει και περικλείει όλες τις φύσεις’ (Κικέρων, De natura deorum, 2, 35). 

Ο Μάρκος Αυρήλιος αναφέρει το εξής: ‘Να καλοδέχεσαι καθετί που συµβαίνει, και αν ακόµη 

φαίνεται σκληρό, γιατί συµβάλλει στην υγεία του κόσµου και στην ευηµερία και στην ευπραγία του 

∆ία. Γιατί δεν θα το επέβαλλε στον άνθρωπο, αν δεν ήταν συµφέρον για το σύνολο’ (Κικέρων, De natura 

 
42Ο.π., σ. 284 (µτφρ. Σ. ∆ηµόπουλου- Μ. ∆ραγώνα-Μονάχου).  
43Ο.π., σ. 270.  
44Ο.π., σ. 314-315.  
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deorum,5,8) και ‘ Οτιδήποτε συµφέρει το σύνολο δεν µπορεί να βλάπτει το µέρος. Γιατί το σύνολο δεν 

περιέχει τίποτε που να µην το συµφέρει…Όσο αναλογίζοµαι ότι αποτελώ µέρος ενός τέτοιου συνόλου 

θα είµαι απόλυτα ευχαριστηµένος µε οτιδήποτε συµβαίνει’ (Τα εις εαυτόν,10, 6) 45. Αν ο άνθρωπος 

βλέπει τις δραστηριότητες της Φύσης ως µη συνεκτικές, αυτό οφείλεται στους περιορισµούς της 

ανθρώπινης σύλληψης  46.  

 

Αν ο άνθρωπος δεχόταν παθητικά καθετί που συµβαίνει, η έννοια της ελευθερίας δεν θα 

είχε θέση στη στωική θεωρία. Για τη διαφύλαξη αυτής της έννοιας, ο Χρύσιππος διακρίνει ανάµεσα 

στο εξωτερικό ερέθισµα και στην αντίδραση του νου. ‘Μολονότι µια πράξη συγκατάθεσης δεν 

µπορεί να συντελεστεί, αν δεν την υπαγορεύσει µια αισθητηριακή εντύπωση,… για τη συγκατάθεση η 

αισθητηριακή εντύπωση είναι η προκαταρκτική και όχι η πρωταρχική αιτία … το οπτικό αντικείµενο 

που εµφανίζεται… θα χαράξει την εικόνα του στο νου. Αλλά η συγκατάθεση θα είναι στην εξουσία 

µας και … µόλις δοθεί ένα εξωτερικό ερέθισµα θα συνεχίσει την κίνηση µε τη δική της δύναµη και 

φύση’ (Κικέρων, De fato, 42-43) 47. Παρουσιάζει τις αισθητηριακές εντυπώσεις, οι οποίες χαράσσουν 

στον νου το αντικείµενο, αναγκαία βάση για τη συγκατάθεση, όµως, η συγκατάθεση εξαρτάται από 

το ίδιο το άτοµο. Οι Στωικοί δεν αναζητούν το κριτήριο της εκούσιας πράξης στο ‘να είναι κανείς 

ελεύθερος να ενεργήσει διαφορετικά τώρα’ (SVF II, 984). Θεωρούν ως κριτήριο για το ανθρώπινο 

αυτεξούσιο όχι την ελευθερία να ενεργεί κανείς διαφορετικά, αλλά να ενεργεί εσκεµµένα 48. Ο 

Χρύσιππος, αν και θεωρεί ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι από τη φύση δούλος (SVFIIΙ,352), αναφέρει 

ότι µόνο ο σοφός είναι ελεύθερος, ενώ οι φαύλοι είναι δούλοι. Ορίζει την ελευθερία ως ‘εξουσία 

αυτοπραγίας’ (SVFIIΙ,355). Οι φρόνιµοι είναι ελεύθεροι και επιτρέπεται σε αυτούς να ενεργήσουν, 

όπως επιθυµούν, επειδή τα δίκαια και συµφέροντα και τα αγαθά αρµόζουν και επιτρέπονται και 

µόνο οι φρόνιµοι τα γνωρίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελευθερία ορίζεται ως ‘επιστήµην των 

εφειµένων και των κεκωλυµένων’ (SVF IIΙ,356,362). Η ελευθερία του ανθρώπου θεµελιώνεται στην 

έλλογη φύση του.  

  

Οι Στωικοί διακρίνουν, σε όσα µετέχουν της ουσίας, τα αγαθά, όπως φρόνηση, σωφροσύνη, 

δικαιοσύνη, ανδρεία και ό,τι είναι αρετή ή µετέχει της αρετής, τα κακά, όπως αφροσύνη, ακολασία, 

αδικία, δειλία και ό,τι είναι κακία ή µετέχει της κακίας, και τα αδιάφορα, όπως ζωή, θάνατο, δόξα, 

αδοξία, πόνο, ηδονή, πλούτο, πενία, νόσο, υγεία, και τα όµοια µε αυτά (SFVI,190, III,70,71). Όσα είναι 

αδιάφορα και ο άνθρωπος τα επιλέγει κατά προηγούµενον λόγον έχουν πολλή αξία, έχουν τη 

δεύτερη θέση αξίας µετά τα αγαθά και ονοµάζονται προηγµένα, είναι αναγκαίο να προτιµούνται 

 
45Ο.π., σ. 286 (µτφρ. των ιδίων).  
46Ο.π., σ. 288 , 271.  
47Ο.π., σ. 267 (µτφρ. των ιδίων).   
48Ο.π., σ. 268.  
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αυτά παρά τα αποπροηγµένα  (SFV I,192). Ο στωικός σοφός δεν θεωρεί τα κατά φύσιν καθαυτά 

επιθυµητά, αλλά τα επιλέγει µόνο εφόσον ο λόγος του υπαγορεύει ότι αυτό είναι το σωστό  49.  

 

Ο Κικέρων, στο De officiis (ΙΙΙ 20-22, 52) και ο Σενέκας, στο De beneficiis (3.21), προτρέπουν 

οι άνθρωποι να βοηθούν ο ένας τον άλλον, ως συµπολίτες σε µια καθολική κοσµόπολη, όταν έχουν 

ανάγκη βοήθειας, ακόµη και αν είναι άγνωστοι µεταξύ τους, επειδή έχουν κοινή ανθρώπινη φύση 

και είναι ίχνη του θείου λόγου του προνοητικού Θεού 50.  Ο Σενέκας υποστηρίζει ότι δεν έχει 

περισσότερο νόηµα να βλάπτει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, από ό,τι να κτυπάει το ένα µέρος του 

σώµατος κάποιο άλλο. Ο κόσµος είναι µια ενότητα, και οι άνθρωποι είναι µέλη ενός γιγαντιαίου 

σώµατος. Η Φύση µας έφερε στη ζωή µε συγγένεια αίµατος, γιατί µας δηµιούργησε από τα ίδια 

στοιχεία και µέσα στο ίδιο στοιχείο. Η Φύση δίνει στους ανθρώπους αµοιβαία αγάπη και τους κάνει 

κοινωνικά όντα. Για αυτό, αυτός που βλάπτει είναι πιο δυστυχισµένος από τον πληγωµένο. Το να 

πάρει ένας άνθρωπος κάτι από κάποιον άλλον, για να αυξήσει το δικό του όφελος, µε αποτέλεσµα 

τη ζηµιά του άλλου, είναι περισσότερο αντίθετο στη φύση, γιατί καταστρέφει τον κοινό βίο και την 

συντροφικότητα 51. Ο καθένας πρέπει να θεωρεί όλους τους άλλους ανθρώπους συµπολίτες του, να 

νιώθει βαθιά συνδεδεµένος µε το σύνολο του ανθρώπινου γένους και να λαµβάνει υπόψη του το 

γενικό καλό 52.  

 

Για τους Στωικούς, συµπερασµατικά, αρετή είναι η συµφωνία του ανθρώπου µε την 

κανονιστικότητα της φύσης. Η αρετή πηγάζει από τον λόγο, ταυτίζεται µε τη φρόνηση και  επαρκεί 

για την ευδαιµονία.  

 

 

Ι. 2. Η ‘υποκειµενική στροφή’ στην ηθική φιλοσοφία της νεωτερικότητας 

 

Στην νεωτερική εποχή, λαµβάνουν χώρα η θρησκευτική Μεταρρύθµιση, η συγκρότηση των 

σύγχρονων κρατών και η ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήµης (νευτώνεια φυσική, διαφορικός 

λογισµός, κοπερνίκεια αστρονοµία). Κατά τη διάρκεια της Μεταρρύθµισης, υποστηρίζεται η ιδέα 

της θρησκευτικής ελευθερίας και ανοχής, προβάλλεται ως αναγκαίο να αναδιατυπωθεί η σχέση της 

ηθικής µε τη θρησκεία και να θεµελιωθεί δεσµευτικά η ηθική αξία σε µία πηγή που δεν είναι εξ 

αυθεντίας. Η συγκρότηση των σύγχρονων κρατών και των νέων πολιτικών θεσµών θέτουν, ως θέµα 

 
49Ο.π., σ. 303.  
50Mitsis, P., ‘Οι Στωικοί και τα δικαιώµατα’, µτφρ. Ε.Βαµπούλη, στο ∆ευκαλίωνα, τόµος 15, τεύχος 1, Σεπτέµβριος 
1997,  σ. 183.  
51Inwood, B., ‘Κανόνες και συλλογιστική στη στωική ηθική’, µτφρ. Π.Πολυµένη, στο ∆ευκαλίωνα, τόµος 15, τεύχος 1, 
Σεπτέµβριος 1997, σ. 132, 134, 137, Nussbaum, Martha C., ‘Ο Καντ και ο Στωικός Κοσµοπολιτισµός’ , µτφρ.  Χ. 
Χρύση, στο ∆ευκαλίωνα, τόµος 18, τεύχος 2, ∆εκέµβριος 2000, σ. 166.  
52Nussbaum, M. C., στο ίδιο, σ. 165, 167, 170.  
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στοχασµού, τη σχέση ηθικής και πολιτικής. Η αξιωµατική µέθοδος της επιστήµης επηρεάζει τη 

µέθοδο της ηθικής φιλοσοφίας. Οι φιλόσοφοι εκείνης της εποχής κυρίως θεωρούν ότι οι ηθικοί 

κανόνες πηγάζουν και θεµελιώνονται από την ανθρώπινη προσωπικότητα, είτε από το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης (Hobbes), είτε από την ηθική αίσθηση (the moral sense school: Shaftesbury, 

Hutchenson, Butler), είτε από την αίσθηση της ηδονής και του πόνου και τα αισθήµατα που 

προκαλούν (Hume, Bentham, Mill), είτε από τον λόγο του ανθρώπου  (Kant). Βάσει της πηγής των  

ηθικών αρχών, διακρίνονται δύο ‘αντιθετικά’ ρεύµατα φιλοσοφικής σκέψης, µε ιδιαίτερη επίδραση 

στη σκέψη της εποχής µας, ο νατουραλισµός και ο αντινατουραλισµός. Σύµφωνα µε τον 

νατρουραλισµό, οι ηθικές ενέργειες πηγάζουν  από φυσικές καταστάσεις και γεγονότα, ιδιαίτερα 

επιθυµίες και πεποιθήσεις. Αντίθετα, οι µη φυσιοκράτες ισχυρίζονται ότι οι γνώµονες των 

ενεργειών του ανθρώπου πηγάζουν από τον λόγο, σε αφαίρεση από επιθυµίες, εµπειρικά στοιχεία 

και κίνητρα. Σε αυτό το τµήµα της εργασίας παρουσιάζονται βασικά σηµεία της αντι-

νατουραλιστικής δεοντοκρατικής φιλοσοφικής σκέψης του Kant και του νατουραλισµού του Mill, 

που αποτελούν συστατικά στοιχεία της σύγχρονης ηθικής φιλοσοφίας.  

 

 

Ι.2.1. Immanuel Kant: Η υπερβατολογική ηθική   

  

Ο Kant, µε το έργο του Τα Θεµέλια της Μεταφυσικής των Ηθών (1785), έχει σκοπό να 

ερευνήσει και να στερεώσει το ανώτατο αξίωµα της ηθικότητας και ‘να εξετάσει την ιδέα και τα 

αξιώµατα µίας ενδεχόµενης καθαρής βούλησης…βούλησης που καθορίζεται από απριορικά αξιώµατα 

και εντελώς ανεξάρτητα από εµπειρικά κίνητρα’. Αυτός ο σκοπός, θεωρεί, διαφοροποιεί αυτό το 

έργο από κάθε άλλη ηθική έρευνα  (Τα Θεµέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, παρ. XII, XV, µτφρ. Γ. Τζαβάρα). 

∆εν περιορίζεται στην περιγραφή των πεποιθήσεων των ανθρώπων, αλλά στοχεύει στην ανάλυσή 

τους, ώστε να αποκαλυφθεί  η έννοια της ηθικής 53. Γι’ αυτό, προχωρεί αναλυτικά από την απλή 

γνώση στον καθορισµό της υπέρτατης αρχής της και, έπειτα, από την εξέταση αυτής της αρχής και 

των πηγών της, συνθετικά, στην κοινή γνώση στην οποία το αξίωµα εφαρµόζεται (ΘΜΗ, παρ. XVI ). 

 

Ο Kant θεωρεί ότι ο κοινός νους έχει πάντα εµπρός στα µάτια του το ανώτατο αξίωµα της 

ηθικότητας και το χρησιµοποιεί ως κριτήριο, όταν αποφασίζει. Χάρη σε αυτό, έχει την ικανότητα 

‘σε κάθε περίπτωση να διακρίνει τι είναι καλό και τι κακό, τι σύµφωνο µε το καθήκον και τι ενάντιο 

στο καθήκον’, γνωρίζει τι πρέπει να πράξει (ΘΜΗ, παρ. 20-21, µτφρ. του ιδίου). Ακόµα και ο πιο κοινός 

ανθρώπινος λόγος, σε ηθικά ζητήµατα, εύκολα µπορεί να αναπτυχθεί και να µεγαλουργήσει, όταν 

αποκλείσει όλα τα αισθησιακά, επιµέρους, κίνητρα από τους πρακτικούς νόµους (ΘΜΗ, παρ. Χ, 21).  

Αυτό το γεγονός δείχνει ότι ο πρακτικός λόγος υπερβαίνει την εµπειρία και τα επιµέρους. Αν, 
 

53Walker, Ralph, Καντ, µτφρ. Λ. Θεωδωρίδου, Ενάλιος, Αθήνα, 1998, σ. 23.  
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όµως, εµπειρικοί, άρα και τυχαίοι, παράγοντες της επιτέλεσης του νόµου γίνουν όροι του νόµου , 

τότε ο κανόνας του λόγου αυτοκαταστρέφεται (‘Απάνω στο κοινό απόφθεγµα: τούτο είναι ορθό στη θεωρία 

αλλά για την πράξη δεν ισχύει’, σ. 114).  

  

 Για αυτό, ο Kant υποστηρίζει ότι δεν έχει να  διδάξει κάτι καινούργιο τους ανθρώπους, 

απλά τους εφιστά την προσοχή στο αξίωµα που ήδη χρησιµοποιούν  (ΘΜΗ, παρ. 21-22), επιδιώκει να 

προσεγγίσει την ιδέα του ηθικού νόµου στην εποπτεία και µέσω αυτής στο αίσθηµα (ΘΜΗ, παρ. 79).  

Σε κάθε άνθρωπο οι επιταγές του καθήκοντος, τις οποίες ο λόγος του παρουσιάζει αξιοσέβαστες, 

συγκρούονται µε τις ιδιαίτερες φυσικές του ανάγκες και ροπές που επιδιώκουν την απόλυτη 

ικανοποίησή τους. ‘Ο λόγος προστάζει αλύγιστα και ανυποχώρητα, χωρίς να υπόσχεται τίποτα στις 

ροπές, παραβλέποντας και περιφρονώντας εκείνες τις τόσο ορµητικές και φαινοµενικά τόσο εύλογες 

αξιώσεις των ενστίκτων’  (µτφρ. του ιδίου). Τότε, προκύπτει µία φυσική διαλεκτική, το πνεύµα 

τείνει να επιχειρηµατολογεί ενάντια στους αυστηρούς νόµους του καθήκοντος και να αµφισβητεί 

την ισχύ τους, την καθαρότητα και αυστηρότητας τους. Επιδιώκει να προσαρµόσει τους αυστηρούς 

νόµους του καθήκοντος στις επιθυµίες και τις ροπές του , µε αποτέλεσµα , το οποίο αποδοκιµάζει ο 

πρακτικός κοινός λόγος , να χάνουν την ηθική τους αξία (ΘΜΗ, παρ. 23, 58, Κριτική του Πρακτικού Λόγου, 

σ. 27). Αν και συλλαµβάνει τον ηθικό νόµο, δεν µπορεί εύκολα να τον ακολουθήσει µέσα στη ζωή 

του. Μία ‘Μεταφυσική των Ηθών’, άρα, είναι αναγκαία όχι µόνο για να βρεθεί η πηγή των ηθικών 

αξιωµάτων, που υπάρχουν a priori µέσα στον λόγο, σε αντιδιαστολή προς τους  γνώµονες που 

βασίζονται σε φυσικές ανάγκες και ροπές, αλλά και ‘ επειδή τα ήθη είναι εκτεθειµένα σε κάθε είδους 

διαφθορά , όσο απουσιάζει ο οδηγός και ο ανώτατος κανόνας για το σωστό τους έλεγχο’  (ΘΜΗ, παρ. 

IX-X, 23-24, µτφρ. του ιδίου). 

 

Για τον Kant, ηθική αξία έχει µία πράξη, µόνο όταν πραγµατοποιείται από καθήκον, βάσει 

ηθικών αξιωµάτων (ΘΜΗ, παρ. 78), και όχι σύµφωνα µε το καθήκον. Υποστηρίζει ότι η ηθική αξία 

µίας πράξης που γίνεται από καθήκον έγκειται όχι στην πραγµατοποίηση και τα αποτελέσµατα της 

πράξης, όχι στον σκοπό που επιδιώκεται µε αυτή την πράξη, αλλά  µόνο στον γνώµονα, στο 

υποκειµενικό αξίωµα της βούλησης, σύµφωνα µε το οποίο η βούληση καθορίζεται, η πράξη 

αποφασίζεται, επιτελείται, άσχετα από όλα όσα πετυχαίνονται ή ποθούνται. Οι σκοποί των 

πράξεων και τα αποτελέσµατα των σκοπών ως κινήτρων της βούλησης δεν µπορούν να δώσουν 

στις πράξεις ηθική αξία.  Η ηθική δεν εξαρτάται από επιθυµίες, η αξία της δεν προέρχεται από την 

χρησιµότητα της να προάγει στόχους. Το υπέρτατο αγαθό, το ηθικό, είναι η έννοια του ηθικού 

νόµου, η οποία υπάρχει µόνο σε ένα έλλογο ον, κατά το µέτρο που αυτό ενεργεί σύµφωνα µε τον 

ηθικό νόµο και δεν αναµένεται το αποτέλεσµα για να φανερωθεί το αγαθό  (ΘΜΗ, παρ. 16).  Άρα, 

προκύπτει από αυτές τις δύο προκείµενες ότι καθήκον είναι η αναγκαιότητα  µιας πράξης που 

προκύπτει από σεβασµό για τον ηθικό νόµο (ΘΜΗ, παρ. 3, 9-14, σηµ. 69), ή ο περιορισµός της 
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βούλησης στον όρο µιας γενικής, µε ένα παραδεγµένο κανόνα δυνατής νοµοθεσίας, σε τέλεια 

αφαίρεση από το αντικείµενο ή τον σκοπό της βούλησης (‘Απάνω στο κοινό απόφθεγµα: ….’, σ. 118).  

 

Ο επιτακτικός ηθικός νόµος πηγάζει από τον λόγο, a priori, σε αφαίρεση από εξωτερικά 

κίνητρα (τη Θέληση του Θεού ως πηγή του ηθικού νόµου ή την επιθυµία προαγωγής της προόδου ή 

της ευτυχίας ως στόχου της ηθικής), και όχι από εµπειρικά θεµέλια ή εντυπώσεις των αισθήσεων  

(ΘΜΗ, παρ. VII, 30).  Η ηθική δεν αποτελεί φυσική εξέλιξη κάποιων συναισθηµάτων εγγενών στην 

ανθρώπινη φύση (αντινατουραλισµός) . ‘Για να έχει ένας νόµος ηθικό κύρος και να επιβάλλει ηθικά 

καθήκοντα, πρέπει να είναι απόλυτα αναγκαίος’, να ισχύει καθολικά, για όλα τα έλλογα όντα, µε 

απόλυτη αναγκαιότητα (ΘΜΗ, παρ. VIIΙ, 28, µτφρ. του ιδίου).  Βούληση είναι η ικανότητα επιλογής µόνο 

αυτού που ο λόγος, ανεξάρτητα από τη ροπή, αναγνωρίζει ως πρακτικά αναγκαίο, αγαθό (ΘΜΗ, π.  

37). Μόνο ένα έλλογο ον έχει την ικανότητα να ενεργεί σύµφωνα µε την παράσταση των νόµων, 

σύµφωνα µε αξιώµατα. Αυτή η ικανότητα  του πρακτικού λόγου ταυτίζεται µε τη βούληση (ΘΜΗ, π. 

36). Η βούληση ενός ατόµου είναι αγαθή, αν προσκολλάται σε ορισµένα σταθερά µορφικά 

αξιώµατα, τα οποία προστάζει ο λόγος,  αν προσδιορίζεται σύµφωνα µε την απλή µορφή της 

γενικής νοµοτέλειας των κανόνων, ανεξάρτητα από την ύλη, το περιεχόµενο, το αντικείµενο της 

βούλησης και την επίδραση της ροπής - της εξάρτησης των επιθυµιών από αισθήµατα που δηλώνει 

πάντα µία ανάγκη (ΘΜΗ, π. 14, σηµ. 74, ΚΠΛ, σ. 41-42, ‘Απάνω στο κοινό απόφθεγµα : …’, σ. 120-121)-, 

σχετικά µε αυτό που αναγνωρίζει ως πρακτικά αναγκαίο, καλό, και πράττει σύµφωνα µε αυτά 

(ΘΜΗ, π. 36-37). Τότε η βούληση, σε µία πράξη που γίνεται ένεκα ηθικού καθήκοντος, 

προσδιορίζεται αντικειµενικά µόνο από τον ηθικό νόµο και υποκειµενικά από τον καθαρό σεβασµό  

- την συνείδηση της υποταγής σε αυτόν τον νόµο χωρίς καµία επίδραση πάνω στις αισθήσεις, 

δηµιουργείται µε µια λογική έννοια (ΘΜΗ, σηµ. 54) - για αυτόν τον ηθικό νόµο  (ΘΜΗ, π. 15). Το 

ηθικό συναίσθηµα είναι αποτέλεσµα του καθορισµού της βούλησης από έναν άνευ όρων 

αναγκασµό της κατηγορικής προσταγής (‘Απάνω στο κοινό απόφθεγµα : …’, σ. 122). Η αγαθή βούληση 

είναι ρυθµιστική, βάζει µέτρο στην επίδραση των δώρων της φύσης (ταλέντα του πνεύµατος, 

ιδιότητες της ιδιοσυγκρασίας, δωρεές της τύχης, ευτυχία) πάνω στο πνεύµα, υποτάσσει τις πράξεις σε 

ένα γενικό αξίωµα, τις εναρµονίζει µε τους γενικούς σκοπούς (ΘΜΗ, π. 1-3).  

 

Αποδεικνύεται ότι ο πρακτικός λόγος δηµιουργεί την αγαθή καθαυτή βούληση, 

συµπέρασµα που προκύπτει από τις προκείµενες ότι στην παρατήρηση της φυσικής σύστασης ενός 

οργανικού όντος ισχύει ως θεµελιώδες αξίωµα ότι ‘δεν υπάρχει µέσα του κανένα όργανο για κάποιον 

σκοπό, που να µην είναι πάρα πολύ κατάλληλο για ζωή’  και  ότι σκοπός της  ύπαρξης  του λόγου 

δεν είναι η διατήρηση του ανθρώπου. Όταν ο λόγος, που γνωρίζει ότι ο ανώτατος πρακτικός 

προορισµός του έγκειται στο θεµελίωµα µίας αγαθής βούλησης, πετύχει τον σκοπό του, νιώθει µία 
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βαθιά ευχαρίστηση,  που προκύπτει από την επίτευξη ενός σκοπού, που ο λόγος του έθεσε, ακόµη 

και αν περιοριστεί η επίτευξη της ευτυχίας, της ικανοποίησης όλων των ροπών του  (ΘΜΗ,  π. 4-8).   

 

Ο ηθικός νόµος, του οποίου η ιδέα πρέπει να καθορίζει τη βούληση εντελώς ανεξάρτητα 

από το προσδωκόµενο αποτέλεσµα,  προστάζει µόνο την αναγκαιότητα συµφωνίας των πράξεων µε 

έναν καθολικό ηθικό νόµο. ‘Οφείλω να ενεργώ πάντα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορώ να θέλω να 

γίνει ο υποκειµενικός µου γνώµονας ένας καθολικός νόµος’. Αυτός ο νόµος υπάρχει στον κοινό 

ανθρώπινο λόγο, όταν δεν εξετάζει µόνο αν η ενέργεια του είναι συνετή βάσει της εκτίµησης των 

συνεπειών αλλά αναρωτιέται αν µπορεί να θέλει ο υποκειµενικός του γνώµονας να γίνει καθολικός 

νόµος. Αν ο υποκειµενικός γνώµονας δεν µπορεί να αναχθεί σε αξίωµα µίας ενδεχόµενης 

καθολικής νοµοθεσίας,  απορρίπτεται (ΘΜΗ, π. 18-20, ΚΠΛ, σ. 43). Η βούληση εξαναγκάζεται, 

προστάζεται από τον λόγο, όταν, ενώ τείνει να υποταχθεί στις υποκειµενικές συνθήκες ορισµένων 

ροπών, καθορίζεται σύµφωνα µε αντικειµενικούς νόµους (ΘΜΗ, π. 37, ΚΠΛ, σ. 51).  

 

Προστακτική είναι κάθε διατύπωση που εκφράζει τη σχέση αντικειµενικών νόµων της 

βούλησης προς την υποκειµενική ατέλεια της βούλησης ενός έλλογου όντος. Αυτές οι διατυπώσεις 

προστάζουν είτε υποθετικά είτε κατηγορικά. Οι υποθετικές προστακτικές είναι απλές συνταγές 

επιτηδειότητας, εξαρτηµένες από  υποκειµενικούς όρους και δεν καθορίζουν εξ ολοκλήρου τη 

βούληση αλλά µόνο αναφορικά προς ένα επιθυµητό αποτέλεσµα. Η κατηγορική προστακτική 

εκφράζει τον αντικειµενικό εξαναγκασµό της βούλησης, ανεξάρτητα από κάθε άλλο υποκειµενικό 

τυχαίο σκοπό. Η πράξη θα προέκυπτε αναπόδραστα κατά αυτόν τον κανόνα , αν ο λόγος καθόριζε 

εξ ολοκλήρου τη βούληση (ΘΜΗ, π. 39-40, ΚΠΛ, σ. 28-29).  

 

 Η κατηγορική προστακτική είναι a priori συνθετική πρόταση. Είναι a priori, γιατί 

συνδέεται η πράξη µε τη βούληση ενός έλλογου όντος, ως ανεξάρτητη από κάθε ροπή, µε 

αναγκαιότητα, αφού τεθεί ως προϋπόθεση η ιδέα του λόγου, που έχει απόλυτη επιβολή πάνω σε 

όλα τα υποκειµενικά κίνητρα. Είναι συνθετική, γιατί συνθέτει την ανεξάρτητη από ροπές βούληση 

ενός έλλογου όντος µε την ηθική πράξη άµεσα και µε αναγκαιότητα δεσµευτική για κάθε τέτοια 

βούληση και η βούληση δεν περιέχεται µέσα στην πράξη (ΘΜΗ, π. 48-50, σηµ. 89). Η κατηγορική 

προσταγή (η προσταγή της ηθικότητας) αφορά τη µορφή και το αξίωµα, από το οποίο πηγάζει η 

πράξη και όχι το περιεχόµενο της, εστιάζει στο τι σκέπτεται ο άνθρωπος, όταν πράττει, ανεξάρτητα 

από το αποτέλεσµα (ΘΜΗ, π. 43).  

 

Η κατηγορική προστακτική περιλαµβάνει τον ηθικό νόµο και την αναγκαιότητα να 

συµφωνεί ο γνώµονας µε τον νόµο. Ο νόµος προστάζει απόλυτα και δεν περιορίζεται από καµία 
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καθοριστική συνθήκη, δεν εξαρτάται από κάποιον υποκειµενικό, αυθαίρετο σκοπό 54, µένει η 

καθολικότητα του νόµου, µε τον οποίο απαιτείται να συµφωνεί ο γνώµονας των πράξεων. Η 

προστακτική παρουσιάζει ως αναγκαία τη συµφωνία, την προσαρµογή του γνώµονα των πράξεων 

µε την καθολικότητα του νόµου. Η κατηγορική προστακτική διατυπώνεται ως εξής : ‘Πράττε µόνο 

σύµφωνα µε ένα τέτοιο γνώµονα, µέσω του οποίου µπορείς συνάµα να θέλεις αυτός ο γνώµονας να 

γίνει καθολικός νόµος’. Ο Kant θεωρεί ότι η φύση ως µορφή ‘ είναι η ύπαρξη των πραγµάτων, κατά 

το µέτρο που αυτή η ύπαρξη καθορίζεται από καθολικούς νόµους’. Για αυτό, συστήνεται ένας 

άνθρωπος να εξετάζει ηθικά σε κάθε ενέργεια του αν ο γνώµονας της βούλησης του µπορεί να 

αναχθεί σε καθολικό νόµο της φύσης  (ΘΜΗ, π. 51-52, µτφρ. του ιδίου, ΚΠΛ, σ. 48).  Όταν ο άνθρωπος 

θέτει στον εαυτό του αυτό το ερώτηµα, χωρίς αµηχανία αµέσως ανακαλύπτει τι είναι ηθικά ορθό να 

πράξει. Ο Kant ενδιαφέρεται άµεσα όχι για την ίδια την πράξη αλλά για το αξίωµα µε βάση το 

οποίο το υποκείµενο ενεργεί. Όταν ο άνθρωπος εξετάζει µέσω της κριτικής δύναµης (‘Απάνω στο 

κοινό απόφθεγµα : …’, σ. 111 , 126) αν ο γνώµονας της πράξης του θα µπορούσε να θέλει να γίνει 

καθολικός νόµος, στοχάζεται αν θα ήθελε όλοι να ενεργούν µε βάση αυτό το αξίωµα. Μία πράξη 

κρίνεται ηθικά ορθή ή εσφαλµένη ανάλογα µε τη συµφωνία της µε τον νόµο. Ο νόµος είναι ένα 

µοντέλο για την αποτίµηση των αξιωµάτων σύµφωνα µε τις ηθικές αρχές 55. ∆εν ζητά από τον 

άνθρωπο στη τήρηση του καθήκοντος να παραιτηθεί από τον φυσικό του σκοπό, την ευτυχία, 

πράγµα  που υπερβαίνει τις δυνάµεις ενός περατού έλλογου όντος, αλλά να αποφασίζει σε 

αφαίρεση από αυτή του την πρόθεση, να µην την κάνει όρο του γνώµονα του, και να 

συνειδητοποιήσει ότι κανένα κίνητρο, ελατήριο δεν αναµειγνύεται στη τήρηση του καθήκοντος. 

Είναι αρκετό, για τη τήρηση του καθήκοντος, να έχει το άτοµο συνείδηση ότι επιδιώκει αυτή την 

αφαίρεση (‘Απάνω στο κοινό απόφθεγµα : ….’, σ. 115-116, 123).     

 

 Η κατηγορική προστακτική δεν πηγάζει από την ιδιαίτερη σύσταση της ανθρώπινης φύσης 

(αισθήµατα, ροπές). Πρόκειται για αντικειµενικό αξίωµα, σύµφωνα µε το οποίο ο άνθρωπος είναι 

υποχρεωµένος να πράττει, ακόµα και αν εναντιώνονται οι φυσικές του προδιαθέσεις. Άρα, η 

κατηγορική προστακτική, ως µορφικό πρακτικό αξίωµα, είναι ανεξάρτητη από κάθε εµπειρικό, 

υποκειµενικό, σχετικό σκοπό, βασιζόµενο πάνω σε κίνητρα. Για τον αυτοκαθορισµό της βούλησης 

χρειάζεται ένας αντικειµενικός σκοπός,  εξαρτώµενος από κινητικά αίτια ισχύοντα για κάθε έλλογο 

ον  (ΘΜΗ, π. 60, 63-64). Η κατηγορική προστακτική πρέπει να προκύπτει από την παράσταση του τι 

είναι ένας αναγκαίος σκοπός για κάθε έλλογο ον (ΘΜΗ, π. 66). Η έλλογη φύση διακρίνεται από τις 

άλλες µε το ότι βάζει η ίδια στον εαυτό της έναν σκοπό, προσδιορίζει το περιεχόµενο της αγαθής 

βούλησης. Η έλλογη φύση είναι αυθύπαρκτος σκοπός, υποκείµενο όλων των ενδεχόµενων σκοπών 

(ΘΜΗ, π. 82). Σε όλους τους γνώµονες το υποκείµενο των σκοπών είναι το έλλογο ον. Αντικειµενικό 

 
54Walker, R., στο ίδιο, σ. 46.   
55Ο.π., σ. 47-48, 50-51.  
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θεµέλιο για τον αυτοκαθορισµό της βούλησης είναι ‘ κάτι του οποίου η ύπαρξη καθ’ εαυτήν έχει 

απόλυτη αξία’, ο άνθρωπος, ‘η έλλογη φύση ως αυτοσκοπός’. Χάρη στην έλλογη φύση του, 

ονοµάζεται πρόσωπο, έχει απόλυτη αξία και πρέπει να θεωρείται πάντα συνάµα ως σκοπός σε όλες 

του τις πράξεις, είτε στρέφονται προς τον εαυτό του είτε προς άλλα έλλογα όντα. Αν η αξία του 

προσώπου κρινόταν ως σχετική, δεν θα υπήρχε κάτι που να έχει απόλυτη αξία, και δεν θα 

µπορούσε να βρεθεί για τον λόγο ένα ανώτατο ηθικό αξίωµα. Αυτός ο αναγκαίος σκοπός είναι 

αντικειµενικό αξίωµα της βούλησης, γιατί κάθε έλλογο ον θεωρεί την ύπαρξή του κατά τον ίδιο 

τρόπο, εξαιτίας του ίδιου ορθολογικού θεµελίου που ισχύει για κάθε έλλογο ον, και ανώτατο 

πρακτικό θεµέλιο, από το οποίο πρέπει να µπορούν να πηγάζουν όλοι οι νόµοι της βούλησης (ΘΜΗ ,  

π. 64-66).     

 

Πριν ενεργήσει κάποιος, πρέπει να αναρωτιέται αν η πράξη του µπορεί να συµβιβαστεί µε 

την ιδέα της ανθρωπότητας ως αυτοσκοπού. Το περιεχόµενο της κατηγορικής προστακτικής 

διατυπώνεται ως εξής: ‘Πράττε έτσι ώστε να χρησιµοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπο 

σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ µόνο ως 

µέσο’  (ΘΜΗ, π. 66). Προτρέπεται να εξετάζει αν ο άνθρωπος συµφωνεί µε τον τρόπο που πράττει 

απέναντι του,  µόνο αν συναινέσει, θα αποτελεί σκοπό αυτής της πράξης. Παράλληλα, επαινείται, 

όταν προσπαθεί να προωθήσει τους σκοπούς των άλλων ανθρώπων, όσο του είναι δυνατό (θετική 

συµφωνία µε την ιδέα της ανθρωπότητας ως αυτοσκοπού) (ΘΜΗ,  π. 68-69).   

 

Το µορφικό αξίωµα της αγαθής βούλησης (καθολική νοµοθεσία) συνδέεται µε το 

περιεχόµενο της αγαθής βούλησης (η έλλογη φύση ως αυτοσκοπός) και συνεπάγεται ότι ‘κάθε 

έλλογο ον ως αυτοσκοπός οφείλει, σχετικά µε όλους τους νόµους στους οποίους µπορεί να 

υποτάσσεται, να µπορεί ταυτόχρονα να θεωρείται και ως καθολικός νοµοθέτης’ (τρίτη διατύπωση 

κατηγορικής προσταγής) (ΘΜΗ, π. 70, µτφρ. του ιδίου). Η βούληση που πράττει από καθήκον 

γυµνώνεται από κάθε συµφέρον, γιατί είναι αδύνατο να εξαρτάται από οποιοδήποτε συµφέρον µία 

βούληση που είναι ανώτατος νοµοθέτης (ΘΜΗ, π. 71-72). Η συστηµατική ένωση διαφόρων έλλογων 

όντων µέσω κοινών νόµων ονοµάζεται κράτος. Όταν οι νόµοι καθορίζουν τους σκοπούς σύµφωνα 

µε την καθολική τους ισχύ, µε αφαίρεση προσωπικών διαφορών, ατοµικών σκοπών, δηµιουργείται 

το κράτος των σκοπών (ΘΜΗ, π. 74). Αν όλοι ενεργούσαν λογικά, δηλαδή σύµφωνα µε τον ηθικό 

νόµο, θα δηµιουργούνταν µία ιδεώδης αρµονική κοινωνία, όπου όλους θα τους κυβερνούσε ο 

νόµος. Η ανεξαρτησία του γνώµονα από κάθε κίνητρο δίνει σε κάθε έλλογο ον το ηθικό του status  

και το καθιστά άξιο να είναι νοµοθετικό µέλος στο κράτος των σκοπών (ΘΜΗ, π. 85). Σε αυτό το 

κράτος των σκοπών, ένα έλλογο ον ως µέλος νοµοθετεί καθολικά και αυτουποτάσσεται στους 

νόµους, που θεσπίζει. Τα έλλογα όντα δεν θα µπορούσαν να νοηθούν ως αυτοσκοπός, αν η 

βούληση κάθε έλλογου όντος δεν θεωρείται ταυτόχρονα και ως νοµοθέτης (ΘΜΗ, π. 76). Η σύνδεση 
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πολλών προσώπων είναι σκοπός, τον οποίο οφείλει να έχει καθένας. Για αυτό, σε κάθε εξωτερική 

σχέση ανθρώπων είναι καθήκον άνευ όρων, ύψιστος ειδολογικός όρος κάθε άλλου εξωτερικού 

καθήκοντος το δίκαιο. Η έννοια του δικαίου πηγάζει από την έννοια της ελευθερίας στη σχέση των 

ανθρώπων, καθώς το δίκαιο ορίζεται ως ο περιορισµός της ελευθερίας του καθενός στον όρο της 

συµφωνίας της µε την ελευθερία οποιουδήποτε άλλου, ενόσω η ελευθερία είναι δυνατή σύµφωνα 

µε έναν γενικό νόµο. Το δίκαιο είναι έκφραση της γενικής  βούλησης, αφορά τη µορφή, όχι το 

αντικείµενο της, για αυτό, είναι ένα και µοναδικό για όλους. Υποστηρίζει ότι ‘ ό,τι ένας λαός δεν 

µπορεί να αποφασίσει ο ίδιος για τον εαυτό του , αυτό ούτε ο νοµοθέτης µπορεί να αποφασίσει για 

τον λαό’ (‘Απάνω στο κοινό απόφθεγµα: …’, σ. 129, 132-133, 148, µτφρ. Ε. Παπανούτσου).   

 

Ο λόγος συσχετίζει κάθε υποκειµενικό γνώµονα της βούλησης ως καθολικού νοµοθέτη µε 

τη βούληση κάθε άλλου και µε κάθε πράξη του προς τον εαυτό του χάρη στην ιδέα της 

αξιοπρέπειας του έλλογου όντος, που υπακούει  µόνο στον νόµο που θέτει στον εαυτό του.  Το 

προνόµιο του έλλογου όντος να νοµοθετεί καθολικά δίνει αξία στο ηθικό φρόνηµα, αξιοπρέπεια 

στη συνείδηση. Η αξιοπρέπεια είναι ο αναγκαίος όρος, κάτω από τον οποίο ένα ον µπορεί να γίνει 

αυτοσκοπός. Η ηθικότητα είναι ο απαραίτητος όρος, κάτω από τον οποίο ένα έλλογο ον µπορεί να 

είναι αυτοσκοπός, γιατί µόνο µε την ηθικότητα είναι δυνατό να υπάρξει ως νοµοθέτης ένα µέλος 

µέσα στο κράτος των σκοπών. Η ηθικότητα και η ηθική ανθρωπότητα µόνο έχουν αξιοπρέπεια 

(ΘΜΗ,  π. 78-79).  

 

Ο  Kant, λοιπόν, αναζητά το ανώτατο αξίωµα της ηθικότητας a priori στον καθαρό 

πρακτικό λόγο, σε αφαίρεση εντελώς από ξένα καθοριστικά αίτια, τυχαία ή µεταβλητά γεγονότα,  

εξαρτώµενα από το παιγνίδι των φυσικών δυνάµεων ή της τύχης. Ξεχωρίζει , ως ανώτατο αγαθό,  

την αγαθή βούληση , η οποία προσκολλάται σε σταθερά αξιώµατα του λόγου και πράττει σύµφωνα 

µε αυτά. Κριτήριο της ηθικής αξίας µίας πράξης είναι η συµφωνία του υποκειµενικού γνώµονα του 

δρώντος µε έναν καθολικό ηθικό νόµο. Αναγνωρίζει ως αυτοσκοπό, που δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µόνο ως µέσο, τον άνθρωπο, χάρη στην έλλογη φύση του. ∆ιακρίνει τον άνθρωπο 

που έχει εσωτερική αξία, απόλυτη ηθική αξία, από όλα τα αγαθά, που έχουν τιµή, όχι αυθεντική 

αξία. Ο άνθρωπος, χάρη στην ηθικότητα του, ανάγεται σε αυτόνοµο µέλος του βασιλείου των 

σκοπών.  

 

 

Ι. 2. 2. John Stuart Mill: Ο ωφελιµισµός 
 

Σε αντίθεση µε τον Kant, ο Mill θεµελιώνει την ηθικότητα όχι στον λόγο αλλά στην  

αισθητικότητα. Ενώ ο Kant εστιάζει την προσοχή στον γνώµονα της βούλησης, ο Mill θεωρεί  ότι  
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η ηθικότητα µίας πράξης εξαρτάται από την πρόθεση, την επιθυµία του δρώντος υποκειµένου να 

επιφέρει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα και τις συνέπειες της πράξης του (συνεπειοκρατική 

θεωρία). Το κίνητρο, ως παρόρµηση που προϋπάρχει εντός του δρώντος και τον ωθεί να ενεργήσει, 

λαµβάνεται κατά την εκτίµηση της πράξης, µόνο όταν έχει σηµασία για την πράξη, όταν δεν έχει, 

αποτιµάται ηθικά ως ένδειξη µίας καλής ή κακής σταθερής προδιάθεσης. Ως ηθική, εκτιµάται µία 

πράξη που πηγάζει από σωστή πρόθεση και έχει θετικές συνέπειες (Utilitarianism, 219-220). Σε 

αντίθεση µε τον ‘αυστηρό φορµαλίσµό’ του Kant, ο Mill θεωρεί ότι οι κανόνες της ηθικής είναι 

αδύνατο να διατυπωθούν χωρίς εξαιρέσεις, λόγω της περίπλοκης φύσης των ανθρώπινων 

πραγµάτων. Στις περιπτώσεις των εξαιρέσεων χρειάζονται η υπεύθυνη κρίση, η ευφυΐα, η αρετή 

του δρώντος υποκειµένου, οι οποίες είναι ικανότητες προσαρµογής της αυστηρότητας των νόµων 

στις περιστάσεις και αποφυγής της  αυταπάτης και της ανέντιµης καζουιστικής. Για τον περιορισµό 

της επέκτασης των εξαιρέσεων, χρειάζεται να τεθούν περιορισµοί από την καθοδήγηση της πρώτης  

ηθικής αρχής (Ut., 225). 

 

 Αντιτίθεται στην ενορασιοκρατία, δεν δέχεται την ύπαρξη µίας φυσικής ικανότητας, 

αίσθησης ή ενός ενστίκτου, το οποίο θα έδειχνε το ορθό και το εσφαλµένο σε µία συγκεκριµένη 

περίπτωση. Σύµφωνα µε αυτόν, η ηθικότητα µίας πράξης ενός ατόµου δεν είναι ένα ερώτηµα 

άµεσης αντίληψης  αλλά η εφαρµογή ενός νόµου σε µία ατοµική περίπτωση. Η ηθική αξιολόγηση 

µίας πράξης παράγεται από αρχές. Επιδιώκει να παραγάγει αυτές τις αρχές από µία πρώτη αρχή, 

κοινό θεµέλιο της ηθικής υποχρέωσης, και να υποστηρίξει ότι υπάρχει µία θεµελιώδης αρχή στη 

βάση της ηθικότητας ή µία προσδιορισµένη σειρά προτεραιοτήτων ανάµεσα στις αρχές. Με την 

επίκληση αυτής της αρχής επιλύονται περιπτώσεις σύγκρουσης δευτερευουσών αρχών  (Ut.,206).    

 

Θέτει ως πρώτη αρχή την αρχή της ωφέλειας (the principle of utility) ή της µεγίστης 

ευτυχίας (the greatest happiness principle) και τη θεωρεί αυταπόδεικτη. Στηρίζει την πεποίθηση 

σχετικά µε την επιρροή της ωφέλειας στη διαµόρφωση των ηθικών θεωριών στην παρατήρηση ότι 

τα αισθήµατα των ανθρώπων, επιδοκιµασίας και αποστροφής, επηρεάζονται πολύ από την 

εκτίµηση τους σχετικά µε τις επιδράσεις των πραγµάτων στην ευτυχία  τους (happiness) (Ut .,207). 

Η θεωρία  που δέχεται ως θεµέλιο των ηθών την ωφέλεια ή την αρχή της µεγίστης ευτυχίας εκτιµά 

ως ηθικά ορθές τις πράξεις στον βαθµό που τείνουν να προωθούν την ευτυχία, ηθικά επιλήψιµες, 

στον βαθµό που τείνουν να προκαλούν το αντίθετο της ευτυχίας. Ως ‘ευτυχία’ εννοείται η ηδονή 

και η απουσία του πόνου, ως ‘δυστυχία’ ο πόνος και η στέρηση της ηδονής. Παραµένει, όµως, 

ανοιχτό το ερώτηµα τι περιλαµβάνεται και σε ποιο βαθµό στις έννοιες της ‘ηδονής’ και του ‘πόνου’ 

( Ut. , 209 - 210 , 214 ).  
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Η ‘ευτυχία’ δεν συλλαµβάνεται ως συνεχής ευχάριστη διέγερση, πράγµα αδύνατο, αλλά ως 

λίγοι και παροδικοί πόνοι, πολλές και ποικίλες ηδονές και ως  ικανοποίηση της αγάπης για κίνηση 

και δραστηριότητα. Η ευτυχία της ζωής συνοδοιπορεί µε την καλλιέργεια του πνεύµατος, µε την 

έννοια ότι προσφέρονται σε κάθε άνθρωπο οι πηγές της γνώσης και αυτός µαθαίνει να ασκεί τις 

ικανότητές του, να βρίσκει πηγές ανεξάντλητου ενδιαφέροντος, επηρεασµένος από ηθικό ή 

ανθρωπιστικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, η ευτυχία της ζωής συσχετίζεται µε τα κοινωνικά 

αισθήµατα, καθώς αυτά διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον για τη ζωή. Για αυτό, ο Mill σηµειώνει 

ότι η άθλια εκπαίδευση και οι άθλιες κοινωνικές συνθήκες είναι το µόνο πραγµατικό εµπόδιο για 

την επίτευξη της ευτυχίας για όλους. Συνδέει την καλή νοµοθεσία και την ελευθερία της βούλησης 

µε τη δυνατότητα εξεύρεσης των πηγών της ευτυχίας. Ευαισθητοποιείται απέναντι στα µεγάλα 

δεινά της ζωής - πηγές σωµατικού και ψυχολογικού πόνου -, ανέχεια, ασθένεια, σκληρότητα, 

απαξίωση, πρόωρη απώλεια αγαπηµένων ανθρώπων και αισιοδοξεί ότι είναι εξαλείψιµα και 

πρόκειται να περιοριστούν χάρη στη σοφία, την καλή θέληση, την πρόνοια των ανθρώπων, την 

εκπαίδευση, την ηθική παιδεία και την επιστηµονική πρόοδο ( Ut. , 216 ). 

 

Θεωρεί ότι τα ερωτήµατα που σχετίζονται µε τελικούς σκοπούς δεν επιδέχονται άµεσης 

απόδειξης και οι γενικές αρχές της ηθικής είναι αυταπόδεικτες. Όµως, για να οδηγηθεί η διάνοια 

(intellect) στη συναίνεση ή µη µίας θεωρίας χρειάζεται να παρουσιαστούν στοιχεία, διαδικασία 

ισοδύναµη µε την απόδειξη (Ut., 207-208, 234) . Συνεπώς, υποχρεώνεται να παρουσιάσει στοιχεία για 

να υποστηρίξει τη θέση ότι η ηδονή  και η απαλλαγή από τον πόνο είναι οι µόνοι επιθυµητοί 

σκοποί και καθετί επιθυµητό θεωρείται ως τέτοιο, επειδή προκαλεί ηδονή ή είναι µέσο για την 

προώθηση της ηδονής και την αποφυγή του πόνου (Ut., 210). Ο Mill επικρίνεται για φυσιοκρατική 

πλάνη από τον G. E. Moore, ότι, δηλαδή, ταυτίζει το ‘αγαθό’ µε µία φυσική ιδιότητα, την ηδονή, 

και για σύγχυση του ψυχολογικού µε τον ηθικό ηδονισµό.   

 

Αναλαµβάνει να παρουσιάσει στοιχεία που δικαιολογούν την επιδοκιµασία του οµιλητή. 

Υποστηρίζει ότι ο απλός άνθρωπος ρυθµίζει τη συµπεριφορά του σύµφωνα µε τα πορίσµατα 

(corollaries) της αρχής της ωφέλειας, αν και µε δυσκολία δέχεται το αρχικό θεώρηµα, την αρχή της 

ωφέλειας, λόγω της αδυναµίας του αισθήµατος της συντροφικότητας ανάµεσα στους ανθρώπους 

(Ut., 227). Κρίνει ότι είναι παράδοξο κάποιος να αποδέχεται τις δευτερεύουσες αρχές και να µην 

αναγνωρίζει την πρώτη αρχή της ωφέλειας (Ut.,224). Υποστηρίζει ότι η αποδοχή της αρχής της 

ωφέλειας πηγάζει από τα αισθήµατα της συµπάθειας ή της στοργής, που νιώθει κάποιος  για τους 

συνανθρώπους του, σε ενδεχόµενο συνδυασµό µε την ελπίδα εύνοιας ή τον φόβο δυσµένειας από 

την  πλευρά των άλλων (εξωτερική δικαιολόγηση) και το καθήκον  (εσωτερική δικαιολόγηση). Το 

καθήκον είναι  υποκειµενικό αίσθηµα που προκαλεί έντονο πόνο στην περίπτωση παραβίασης του 

καθήκοντος, η ουσία της συνείδησης, σε αφαίρεση  από συµφέροντα και ιδιαίτερες περιστάσεις (Ut. 
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,228-9). Θεωρεί ότι τα ηθικά αισθήµατα είναι επίκτητα και η ανάπτυξη τους επηρεάζεται από 

εξωτερικές συνθήκες- για αυτό, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη βελτίωση των εξωτερικών 

συνθηκών- (Ut.,230). Η ηθικότητα ενός ατόµου πηγάζει όχι από τον λόγο, αλλά από αυτά τα 

αισθήµατα (νατουραλισµός).  

 

Για τη θεµελίωση της αρχής της ωφέλειας προσφεύγει σε επιµέρους εµπειρικές 

παρατηρήσεις που αφορούν την επιθυµία του ανθρώπου για ατοµική ευτυχία και την επίγνωση ότι 

και οι άλλοι άνθρωποι επιθυµούν την ευτυχία τους. Παρουσιάζει τη θέση ότι τα ερωτήµατα σχετικά 

µε τους τελικούς σκοπούς είναι ερωτήµατα που αφορούν πράγµατα επιθυµητά. Σύµφωνα µε την 

ωφελιµιστική θεωρία,  η ευτυχία είναι το µόνο επιθυµητό, άρα τελικός σκοπός, και όλα τα άλλα 

πράγµατα είναι επιθυµητά ως µέσα σε αυτόν τον σκοπό. Προβάλλει ως θεµέλιο της απόδειξής του 

τον παραλληλισµό ανάµεσα στις αισθήσεις. Όπως η µόνη απόδειξη που µπορεί να δοθεί ότι ένα 

αντικείµενο είναι ορατό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι το βλέπουν, ότι ένας ήχος ακούγεται, ότι 

οι άνθρωποι τον ακούν, έτσι η µόνη απόδειξη που µπορεί να παρουσιαστεί ότι κάτι είναι επιθυµητό  

είναι ότι το επιθυµούν. Θεµελιώνει το συµπέρασµα του (επαναδιατύπωση της προκείµενης) ότι η 

(εφικτή) ευτυχία κάθε συγκεκριµένου ανθρώπου είναι επιθυµητή από αυτόν τον ίδιο, στην µείζονα 

γενική προκείµενη ότι καθένας επιθυµεί την ευτυχία, στον βαθµό που τη θεωρεί εφικτή (επαγωγική 

γενίκευση). Αποδεικνύει ότι η ευτυχία είναι ατοµικό αγαθό για τον καθένα µε βάση τις προκείµενες 

ότι η ευτυχία κάθε συγκεκριµένου ανθρώπου είναι επιθυµητή από αυτόν τον ίδιο και ό,τι 

επιθυµείται από τον καθένα αποτελεί, για αυτόν, ατοµικό αγαθό.  Η γενική ευτυχία είναι αγαθό για 

το σύνολο, καθώς η ευτυχία κάθε συγκεκριµένου ανθρώπου αποτελεί ατοµικό αγαθό για αυτόν τον 

ίδιο και το άθροισµα όλων των ατοµικών ευτυχιών αποτελεί αγαθό για το σύνολο των ανθρώπων  

(Ut., 234) 56.  

  

 Με το παραπάνω επιχείρηµα, ο Mill δείχνει ότι η ευτυχία είναι επιθυµητό αγαθό για τον 

άνθρωπο και για το σύνολο των ανθρώπων, όχι, όµως, ότι η ευτυχία αποτελεί το µοναδικό κριτήριο 

(Ut., 234). Χρειάζεται να αποδείξει ότι οι άνθρωποι επιθυµούν την ευτυχία µόνο και τίποτε άλλο και 

να αντιµετωπίσει την αντίρρηση ότι οι άνθρωποι επιθυµούν και άλλα πράγµατα π.χ. την αρετή.  Για 

τον Mill, η ευτυχία δεν είναι αφηρηµένη έννοια αλλά συνίσταται από ποικίλα στοιχεία. Καθένα από 

αυτά τα στοιχεία είναι επιθυµητό καθαυτό (desired and desirable in and for themselves), όχι µόνο 

ως µέσο για την επίτευξη της συλλογικής ευτυχίας. Η αρετή δεν είναι εκ φύσεως και εξαρχής µέρος 

του σκοπού, αλλά έχει τη δυνατότητα να καταστεί τµήµα του, να επιθυµείται και να εκτιµάται ως 

συστατικό της ευτυχίας, λόγω της δηµιουργούµενης  συνειρµικής σύνδεσης. Το υποκείµενο, χάρη 

στην κατοχή αυτού του συστατικού, της αρετής, γίνεται ευτυχισµένο,  ενώ η στέρησή του το 

καθιστά δυστυχισµένο. Ο άνθρωπος επιθυµεί την αρετή, µόνο επειδή συµβάλλει στην ευτυχία και 

 
56Ο.π., σ. 195-200.  
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στην προστασία από τον πόνο. Επιδιώκει την αρετή για τις αγαθές συνέπειες, αλλά σταδιακά η 

άσκηση της αρετής γίνεται αγαθό, ακόµα και αν δεν υπάρχουν θετικές συνέπειες για τον δρώντα. 

Όλα είναι επιθυµητά είτε ως µέσα για την ευτυχία είτε καθαυτά ως συστατικά της ευτυχίας, άρα, ο 

άνθρωπος είναι από την φύση του δοµηµένος, ώστε να µην επιθυµεί τίποτε άλλο εκτός από την 

ευτυχία (Ut., 235-237)  57.   

  

 Ο Mill, λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι όλα τα άλλα πράγµατα αξιολογούνται µε κριτήρια 

ποιότητας και ποσότητας, υποστηρίζει ότι και οι ηδονές επιβάλλεται να κρίνονται σύµφωνα µε 

αυτά τα δύο κριτήρια. Ανάµεσα στις σωµατικές και τις πνευµατικές ηδονές, πιο επιθυµητές 

κρίνονται αυτές στις οποίες ο έµπειρος γνώστης και των δύο δείχνει µία αποφασιστική προτίµηση, 

ανεξάρτητα από κάθε αίσθηµα ηθικής υποχρέωσης, ακόµα και αν γνωρίζει ότι συνοδεύεται από ένα 

ισχυρό αίσθηµα δυσφορίας, και δεν την εγκαταλείπει για κάποια ποσότητα άλλης ηδονής. Η 

επιθυµητή ηδονή έχει τόσο ανώτερη ποιότητα, ώστε  υποσκελίζει την ποσότητα κάθε άλλης 

ηδονής. Υποστηρίζει ότι οι έµπειροι γνώστες και των δύο ηδονών προτιµούν τις ηδονές που 

ικανοποιούν τις ανώτερες λειτουργίες τους και ότι κανείς νοήµων, καλλιεργηµένος, µε αισθήµατα 

και συνείδηση, άνθρωπος δεν θα συναινούσε να καταλήξει στο επίπεδο του κατώτερου ζώου, 

ανόητος, αµαθής, εγωιστής και αγροίκος, για να απολαύσει κτηνώδεις ηδονές, παρά µόνο σε 

περιπτώσεις υπερβολικής δυστυχίας, λόγω της αίσθησης της αξιοπρέπειας, σηµαντικό στοιχείο 

ευτυχίας.  Είναι προτιµότερο να είναι ο άνθρωπος ένα ον προικισµένο µε ανώτερες λειτουργίες,  

ακόµη και αν πάντοτε αισθάνεται ότι η ευτυχία που αναζητεί δεν θα ικανοποιηθεί σε αυτόν τον 

κόσµο, παρά ένα ον µε χαµηλότερες ικανότητες απόλαυσης αλλά µεγαλύτερη πιθανότητα 

ικανοποίησης τους. Αναγνωρίζει ανώτερη αξία στις ηδονές της διάνοιας, της φαντασίας, των 

ηθικών αισθηµάτων συγκριτικά µε τις ηδονές των αισθήσεων. Για να έχει ο άνθρωπος την  

ικανότητα να απολαύσει και των δύο ειδών τις ηδονές και να τις εκτιµήσει ανάλογα µε την αξία 

τους, χρειάζεται η ικανότητά του για ευγενέστερα αισθήµατα να υποβοηθείται από εξωτερικά 

ερεθίσµατα, κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες και τη διάθεση άφθονου ελεύθερου χρόνου. Ο Mill 

θεωρεί ότι συµβιβάζεται µε την αρχή της ωφέλειας η αναγνώριση ότι κάποια είδη ηδονής είναι 

περισσότερο επιθυµητά και έχουν µεγαλύτερη αξία από άλλα  (Ut., 210-211, 213). Όµως, παραβλέπει 

ότι η απόδοση ανώτερης αξίας στις διανοητικές παρά τις σωµατικές ηδονές δεν πηγάζει από την 

αρχή της ωφέλειας  αλλά  από µία ανώτερη αρχή ποιότητας. Υποστηρίζεται ότι η επιµονή του στην 

αξία των διανοητικών ηδονών µπορεί να κατανοηθεί µόνο εντός της  θεωρίας του περί 

τελειοκρατίας, της πρόταξης δηλαδή ενός προτύπου ατοµικής τελείωσης, πιστεύοντας ότι ο 

άνθρωπος µπορεί µε τις δικές του δυνάµεις και την ευνοϊκή επίδραση των εξωτερικών συνθηκών 

να διαπλάσει µία προσωπικότητα και να διαµορφώσει έναν αγαθό τρόπο ζωής. Σε αυτόν τον τρόπο 

ζωής, τα άτοµα επιδιώκουν την πνευµατική τελείωση, έχουν πνευµατικά ενδιαφέροντα  και, 

 
57Ο.π. , σ. 202 .  
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παράλληλα, επιτελούν τις υποχρεώσεις τους προς τους άλλους, ταυτίζονται µε τα συλλογικά 

συµφέροντα της ανθρωπότητας 58.   

 

Στις σχέσεις των ατόµων, στην ένωση τους για τη δηµιουργία κοινότητας, πρωτεύουσα 

σηµασία έχει η ευτυχία όλων των εµπλεκοµένων. Ο ωφελιµισµός απαιτεί, σε αυτή την περίπτωση,  

κάθε άνθρωπος να είναι τόσο αµερόληπτος, όσο ένας ανεπηρέαστος από συµφέροντα και 

καλοπροαίρετος παρατηρητής. Ως ιδεώδης τελείωση της ωφελιµιστικής ηθικής παρουσιάζεται το 

να πράττει κάποιος ό,τι επιθυµεί να πάθει και να αγαπά τον πλησίον του, όπως τον εαυτό του. Στην 

προσέγγιση αυτού του ιδανικού συµβάλλουν νόµοι και κοινωνικές ρυθµίσεις, που  εναρµονίζουν, 

κατά το δυνατόν, την ευτυχία ή το συµφέρον µε το συµφέρον του συνόλου, και, κατά δεύτερο λόγο, 

η κοινή γνώµη και η παιδεία, που διαµορφώνουν στον νου του κάθε ατόµου  έναν άρρηκτο δεσµό 

ανάµεσα στην ευτυχία και στο κοινό αγαθό. Αν επιτευχθεί αυτό το ιδανικό,  κάθε άτοµο θα 

αδυνατεί να διανοηθεί ότι η προσωπική του ευτυχία δεν συµβαδίζει µε την ευτυχία του συνόλου 

και θα ενεργεί από άµεση παρόρµηση προαγωγής του γενικού καλού  (Ut., 218). Ο Mill θεωρεί ότι 

στον άνθρωπο υπάρχει ένα δυνατό κοινωνικό αίσθηµα, µία επιθυµία ένωσης µε τους 

συνανθρώπους ,  σαν να ήταν µέρος ενός σώµατος. Σε µία τέτοια κοινότητα ίσων τα συµφέροντα 

όλων πρέπει να αναγνωρίζονται ως ίσα. Τα άτοµα µοιράζονται συλλογικά, όχι ατοµικά, 

συµφέροντα και αυτά τα συµφέροντα επιδιώκουν να πραγµατοποιήσουν (Ut., 231). Αξιολογεί ως 

ύψιστη αρετή την προθυµία ενός ατόµου να θυσιάσει το µερίδιο της ευτυχίας του, µόνο αν 

αποσκοπεί να απαλλάξει τους άλλους από τέτοιες θυσίες και να αυξήσει τη συνολική ποσότητα της 

ευτυχίας  (Ut., 217). Το σχέδιο κοινωνίας του Mill θυµίζει το ‘κράτος των σκοπών’ του Kant . Ο 

Mill, όµως, θεωρεί ότι µια τέτοια κοινωνική οργάνωση πηγάζει από το αίσθηµα (νατουραλισµός) 

και όχι τον λόγο.    

 

Οι περισσότερες καλές πράξεις γίνονται προς όφελος των ατόµων από το οποίο 

συγκροτείται το συνολικό αγαθό. Οι σκέψεις των ενάρετων ανθρώπων δεν χρειάζεται να 

αποµακρύνονται από τα συγκεκριµένα άτοµα που εµπλέκονται, παρά µόνο όσο απαιτείται, 

προκειµένου να βεβαιωθεί ότι ευεργετώντας αυτά τα άτοµα δεν παραβιάζει τα δικαιώµατα, δηλαδή 

τις νόµιµες και εγκεκριµένες προσδοκίες των άλλων. Ο απλός άνθρωπος, λόγω απουσίας 

ευκαιριών, περιορίζει το ενδιαφέρον του στην ευτυχία ελάχιστων ατόµων.  Όσοι, όµως , επιδρούν 

µε τις πράξεις τους σε ολόκληρη την κοινωνία (π.χ. νοµοθέτες) παρακινούνται να ενδιαφέρονται 

για το σύνολο της κοινωνίας  (Ut., 220).  

 

Ο Mill, συµπερασµατικά,  αναγνωρίζει την αρχή της ωφέλειας ως κριτήριο της ηθικής  

ορθότητας των πράξεων. Αξιολογεί κάθε ηδονή υπό την οπτικής της ποιότητας και της ποσότητας 

 
58Ο.π., σ. 21, 25-27.  
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και κρίνει ανώτερες τις πνευµατικές ηδονές. Η ηθικότητα µίας πράξης, για αυτόν,  εξαρτάται από 

την πρόθεση και τις συνέπειες της πράξης.  

 

 
 
Ι. 3. Η µεταηθική φιλοσοφική προσέγγιση: Η στροφή προς τη γλώσσα της ηθικής   

 

Κατά τον 20ο αιώνα, παρατηρείται µία στροφή των φιλοσόφων προς τη λογική και τη 

φιλοσοφία της γλώσσας. Στον χώρο της ηθικής φιλοσοφίας, γίνεται διάκριση ανάµεσα στη µορφή 

και το περιεχόµενο, µε βάση την γλώσσα της ηθικής, ανάµεσα στον λόγο της κανονιστικής ηθικής, 

πρακτικής κυρίως υφής, που απαντά σε προβλήµατα ηθικής πράξης, ως λόγο πρώτης τάξης (first-

order discourse), από τον µεταθεωρητικό λόγο δεύτερης τάξης (second-order discourse), ο οποίος 

ανήκει σε ένα δευτερογενή λογικό τύπο, προϋποθέτει ουδετερότητα σε ηθικά θέµατα. Ανάγεται δε 

σε σηµασιολογία, επιστηµολογία και λογική της ηθικής γλώσσας. Κρίνεται ότι ο λόγος της πρώτης 

τάξης εκφράζει τον ηθικό στοχασµό του κοινού ανθρώπου, ενώ ο λόγος δεύτερης τάξης είναι 

αντικείµενο µελέτης του ηθικού φιλοσόφου 59.   

 

Από τον λογικό θετικισµό και εξής οι θεωρητικοί της ηθικής φιλοσοφίας εστιάζουν 

«µεταηθική», η οποία αφορά στην εννοιολογική ανάλυση των ηθικών όρων, τη σηµασιολογική 

µελέτη του νοήµατος και της λειτουργίας των όρων, των εννοιών, των  προτάσεων που 

χρησιµοποιούνται στην ηθική. Αποσκοπούν στην κατανόηση των ηθικών εννοιών και  την ανάλυση 

της λογικής του ηθικού συλλογισµού, στη µελέτη των µεθόδων µέσω των οποίων οι ηθικές κρίσεις 

µπορούν να αποδειχθούν αληθινές ή ψευδείς ή στο κατά πόσον µία τέτοια µέθοδος επαλήθευσης 

είναι δυνατή, και µε ποια θεµελίωση µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι γνωρίζει ότι αυτές είναι 

αληθινές ή ψευδείς  60. Παρατηρούνται δύο τάσεις προσέγγισης των συγκεκριµένων εννοιολογικών, 

σηµασιολογικών χαρακτηριστικών του ηθικού λόγου: η παράδοση της ‘γλώσσας του κοινού νου’ 

και εκείνη της ‘τυπικής, ιδεώδους γλώσσας’. Τα προβλήµατα της ηθικής φιλοσοφίας 

διαφοροποιούνται από τα ουσιαστικά, κανονιστικά, προβλήµατα της ηθικής ζωής. Ο ηθικός 

φιλόσοφος κρίνεται ότι δεν µπορεί να είναι ουσιαστικός ηθικός σύµβουλος και πρακτικός 

καθοδηγητής . Γίνεται θεωρητικός της εννοιολογικής αποσαφήνισης και κατανόησης των ηθικών 

φαινοµένων. Προσπαθεί να αναλύσει το νόηµα των ηθικών εννοιών και να εξηγήσει τη λειτουργία 

των ηθικών κρίσεων. Ο περιορισµός της ηθικής φιλοσοφίας σε φιλοσοφία της γλώσσας της ηθικής, 

η λογική διχοτόµηση της γλώσσας σε περιγραφική και αξιολογική, η υπέρµετρη εστίαση στη 
 

59∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(i), στο ίδιο, σ. 56.  
60Taylor, Paul, Problems of Moral Philosophy: An Introduction to Ethics, Wadsworth, California, 1975, σ. 7-9, Fox, 
Richard M. - De Marco, Joseph P., ‘The challenge of applied ethics’, στο New Directions in Ethics, (eds.) Fox, Richard 
M. - De Marco, Joseph P., Routledge & Kegan Paul Inc., Great Britain, 1986, σ. 2, 9, Edel, Abraham, ‘Ethical theory 
and moral practice: on the terms of their relation’, στο New Directions in Ethics, (eds.) Fox, Richard M. - De Marco, 
Joseph P., Routledge & Kegan Paul Inc., Great Britain, 1986, σ.  319.   
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γλώσσα  οδήγησαν σε µεγαλύτερη αποσαφήνιση και στη διάλυση συγχύσεων, από το άλλο µέρος 

προκάλεσαν εν τέλει απώλεια του αντικειµένου, της ηθικής φιλοσοφίας  61.  

 

 

Ι. 3. 1. Η εννοιολογική ανάλυση της ‘γλώσσας του κοινού νου’  
 

 Η αναλυτική φιλοσοφία προσπαθεί να προσδιορίσει τη σηµασία των όρων και των εννοιών, 

να αναλύσει τις γλωσσικές κατασκευές, στις οποίες ενσαρκώνονται οι φιλοσοφικές ή 

επιστηµονικές θεωρίες. Προϋποθέτει ότι η µελέτη της χρήσης των γλωσσικών εκφράσεων, των 

κανόνων, που διέπουν τη χρήση των λέξεων, είναι η µόνη γόνιµα φιλοσοφική µέθοδος 

αποσαφήνισης γρίφων και συγχύσεων. Ο Rorty χαρακτηριστικά λέει για την αναλυτική φιλοσοφία 

‘τα φιλοσοφικά είναι  προβλήµατα που µπορούν να λυθούν (ή να διαλυθούν) είτε µε την 

αναδιοργάνωση της γλώσσας είτε µε την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας που 

χρησιµοποιούµε’, µε τη λογική διερεύνηση της  γλώσσας. Για αυτούς, το ερώτηµα ‘ποια είναι η 

φύση του χ;’ έχει αντικατασταθεί από το ερώτηµα ‘Πώς χρησιµοποιούµε και πώς πρέπει να 

χρησιµοποιούµε τον όρο ‘χ’;’. Χρησιµοποιείται η µέθοδος της λογικής ανάλυσης, της προσεκτικής 

περιγραφής της λογικής συµπεριφοράς των εκφράσεων της γλώσσας. Επιδιώκεται η σύλληψη των 

νοηµάτων και των εννοιών, οι οποίες δηµιουργούν δυσκολίες. Καταλήγουν στη συστηµατική  

«χαρτογράφηση»  της έκτασης των εννοιών  62.  

  

Εκπρόσωπος του φιλοσοφικού ρεύµατος της ‘γλώσσας του κοινού νου’ είναι ο G. E. 

Moore. Στο έργο του Principia Ethica (1903), υποστηρίζει ότι έργο της φιλοσοφίας δεν είναι η 

έρευνα των προβληµατισµών τι είναι ηθικά ορθό, τι ηθικά επιλήψιµο για την ανθρώπινη 

συµπεριφορά, αλλά η έρευνα των ερωτηµάτων σχετικά µε το νόηµα των όρων ‘αγαθό’ και ‘κακό’ 
63. Άλλωστε, ισχυρίζεται ότι, προκειµένου να οριστεί η αγαθή συµπεριφορά, προϋποτίθεται ο 

ορισµός  του όρου ‘αγαθό’, γιατί η ορθότητα µίας πράξης ή η υποχρέωση του ατόµου να την πράξει 

αξιολογούνται αναφορικά προς το  ‘αγαθό’. Αν δεν κατανοηθεί µε σαφήνεια το ερώτηµα σχετικά 

µε το νόηµα των όρων, αν δεν γίνει κατανοητός ο ορισµός τους, η συστηµατική επιστήµη της 

ηθικής καταργείται. Αντικείµενο της  ηθικής φιλοσοφίας είναι η έρευνα του όρου ‘αγαθό’ σε  

γενικό εννοιολογικό επίπεδο. Για αυτό, ο φιλόσοφος κρίνεται ότι δεν δίνει προσωπικές συµβουλές 

ή παραινέσεις σε συγκεκριµένες ατοµικές υποθέσεις 64. Καθώς τα προβλήµατα της ηθικής 

φιλοσοφίας και τα προβλήµατα της ηθικής ζωής διαχωρίζονται, το έργο του φιλοσόφου  

 
61∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(i), στο ίδιο, σ. 127, 29.  
62Χριστοδουλίδης, Παύλος, ‘Η Φιλοσοφία ως Ανάλυση της Γλώσσας’, στο ∆ευκαλίωνα, τεύχος 15, 1975, σ. 210, 212- 
213, 217-219.  
63Moore, George Edward, Principia Ethica, Cambridge University Press, Cambridge, 1978, σ. 36, 1-2, 6.  
64Ο.π., σ. 3, 5.  
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περιορίζεται στην εννοιολογική ανάλυση των ηθικών όρων και στον λογικό καθορισµό του 

χαρακτήρα των ηθικών κρίσεων, µε σκοπό τη σαφήνεια και την αποφυγή συγχύσεων.  

 

Ο Moore αναρωτιέται εάν το ‘αγαθό’ µπορεί να ορισθεί, όχι, όµως, µε έναν απλό λεκτικό 

ορισµό, που θα εξέφραζε το νόηµα του όρου µε άλλους επιµέρους όρους. Η λογική έρευνα του 

ορισµού του ‘αγαθού’ έχει ως αφετηρία την παρατήρηση του πώς οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τον 

συγκεκριµένο όρο. Λαµβάνει υπόψη την καθηµερινή χρήση του όρου, γιατί θεωρεί ότι, µόνο µε 

αυτόν τον τρόπο, δύναται κάποιος να κατανοεί το νόηµα του όρου. Θεωρεί ότι όλες τις προτάσεις 

για το ‘αγαθό’ είναι συνθετικές. Υποστηρίζει ότι το αγαθό δεν µπορεί να οριστεί, καθώς το ‘αγαθό’ 

είναι µία απλή έννοια, όπως το ‘κίτρινο’, η αίσθηση αυτού του χρώµατος. Ορισµοί περιγραφικοί 

της αληθινής  φύσης του αντικειµένου είναι δυνατό να δοθούν  µόνο για έννοιες ή συνθέσεις 

περιγραφικές πολύπλοκων αντικειµένων. Αυτοί οι ορισµοί αναλύουν τις διακριτές ιδιότητες και 

ποιότητες, οι οποίες συνθέτουν το αντικείµενο. Το αγαθό δεν είναι σύνθετο,  η ιδιότητα του αγαθού 

δεν αποτελείται από επιµέρους διακριτές ιδιότητες, οι οποίες  αντικαθιστούν στη σκέψη το αγαθό. 

Αλλά το αγαθό είναι απλό. Εποµένως, ο όρος ‘αγαθό’ είναι ο έσχατος µη περαιτέρω αναλύσιµος 

όρος αναφοράς, µη επιδεχόµενος περαιτέρω ορισµό 65.  

 

Ο Moore θεωρεί ότι το ‘αγαθό’ είναι µία µη φυσική ιδιότητα (αντινατουραλιστής). Ο 

άνθρωπος συλλαµβάνει µόνο διαισθητικώς, µε την ηθική ενόραση, τον όρο ‘αγαθό’. Ο Moore 

θεωρεί ότι το ‘αγαθό’ είναι µία µη φυσική ιδιότητα (αντινατουραλιστής).  Η ενόραση έχει 

πρόσβαση στις έννοιες που δεν επιδέχονται ορισµό και τις προτάσεις που αναφέρονται σε αυτές. 

Όµως, δεν παρουσιάζει τον τρόπο και την προέλευση της γνώσης µέσω ενόρασης, ενώ  δεν είναι  

αληθινές όλες οι γνώσεις που πηγάζουν από την ενόραση 66. Ο Moore διατείνεται πώς ο άνθρωπος 

δεν µπορεί να περιγράψει τις απλές έννοιες αλλά τις αντιλαµβάνεται άµεσα. Είναι αδύνατο να τις  

περιγράψει σε κάποιον που δεν έχει άµεση αντίληψη της ηθικής ιδιότητας 67. Στην προσπάθεια  

υπέρβασης του ερωτήµατος πώς γνωρίζει ότι υπάρχει µία υπεραισθητή ποιότητα που ονοµάζεται 

‘αγαθό’, επικαλείται την αναλογία του αγαθού προς το κίτρινο χρώµα. Όπως η αίσθηση που 

προκαλείται από το κίτρινο χρώµα δεν αναλύεται σε επιµέρους στοιχεία ή δεν αντικαθίσταται  από 

την αίσθηση κάποιου άλλου χρώµατος αλλά δίδεται διαισθητικώς και άµεσα στον παρατηρητή, 

κατά τον ίδιο τρόπο η έννοια του αγαθού δηλώνει κάτι απλό, που δεν επιδέχεται ανάλυση ούτε 

περιγραφή, αλλά προσεγγίζεται άµεσα 68.  

 

 
65Ο.π., 6-8, 10.  
66∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(i), στο ίδιο, σ. 131.  
67Πελεγρίνης, Θ.,  στο ίδιο, σ. 125.  
68Ο.π., σ. 145.  
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∆ιακρίνει, συµβατικά, ανάµεσα στο αγαθό ως επίθετο, ως απλή ποιότητα- αντικείµενο 

µελέτης της ηθικής και ανεπίδεκτο ορισµού- και στο αγαθό ως ουσιαστικό, το όλον στο οποίο 

εφαρµόζεται το επίθετο ‘αγαθό’ και επιδεκτικό ορισµού, π.χ. η ηδονή  69. Στην ταύτιση των 

ιδιοτήτων των αγαθών πραγµάτων µε το ‘αγαθό’, ως ποιότητα,  αποδίδει τον επικριτικό όρο 

‘φυσιοκρατική πλάνη’ και παρουσιάζει πολλούς φιλοσόφους να έχουν υποπέσει σε αυτή την πλάνη 

ορισµού του ‘αγαθού’ ως ηδονής ή άλλου αντικειµένου επιθυµίας. Όµως, κρίνει ότι τέτοιοι  

χαρακτηρισµοί είναι ψυχολογικές και όχι ηθικές, λογικά δεσµευτικές κατηγορίες. Αν οι φιλόσοφοι 

ορίσουν ότι ‘η ηδονή είναι αγαθό’ δεν εννοούν απλώς µία ταυτολογία ‘η ηδονή είναι ηδονή’, 

ταυτολογία που προκύπτει από την προσθήκη της προκείµενης ‘αγαθό είναι η ηδονή’. Ο Moore 

υποστηρίζει ότι δεν είναι ταυτολογία, αλλά το ερώτηµα είναι η ηδονή αγαθό είναι ‘ανοικτό 

ερώτηµα’. Η ηδονή είναι έννοια ανεπίδεκτη ορισµού και η προσπάθεια ορισµού της οδηγεί σε 

‘φυσιοκρατική πλάνη’ 70. Ηθική φιλοσοφία του Moore επικρίθηκε λόγω της αντιµετώπισης του 

όρου ‘αγαθό’, ως αναφερόµενου σε µία µυστηριωδώς µη φυσική ιδιότητα, µη προσιτή περιγραφικά  

αλλά µόνο ενορατικά.  

 

Από τον G.E. Moore, αξίζει να επισηµανθούν η προσπάθεια του εννοιολογικής 

αποσαφήνισης του όρου ‘αγαθό’ και οι αναγνωριζόµενες από αυτόν αδυναµίες του φιλοσοφικού 

λόγου, όταν κυνηγάει καθαρούς ορισµούς των ηθικών όρων, αδυναµίες όπως ‘φυσιοκρατική 

πλάνη’ και ‘ανοικτό ερώτηµα’. 

 

 

Ι. 3. 2. Η σχολή του κύκλου της Βιέννης- ο Λογικός Θετικισµός - Η αιτιακή θεωρία του 

Charles Stevenson   

 

Κατά τη δεκαετία του 1920, φιλόσοφοι, επιστήµονες, µαθηµατικοί συγκεντρώθηκαν γύρω 

από τον καθηγητή φιλοσοφίας  Moritz Schlick, στη Βιέννη. Κυριότεροι από αυτούς είναι οι R. 

Carnap, N. Neurath, H. Feigl, H. Hahn, F. Waismann. Καταργούν τη διάκριση ανάµεσα στα 

φαινόµενα του κόσµου, όπως φαίνονται στις αισθήσεις,  και στον τρόπο που δρούµε εντός αυτών 

και στον τρόπο που τα αξιολογούµε. Αναγνωρίζουν, ως µόνη πραγµατικότητα, αυτή των 

παρατηρούµενων φαινοµένων. Ορίζουν ως ‘πραγµατικότητα’ το σύνολο των υπαρκτών και 

δυνατών εµπειριών µέσα στον χωροχρόνο, τις οποίες άνθρωπος δύναται  να προσεγγίσει µέσω της 

εµπειρίας. Ως αποτέλεσµα, ταύτιζαν την ορθολογικότητα µε τη µέθοδο της εµπειρικής έρευνας. 

Μόνη νοµιµοποιηµένη, βέβαιη γνώση είναι η ακριβής, µερική, αιτιακή, εµπειρική, 
 

69Ο.π., σ. 9, Hudson, W. D., Modern Moral Philosophy. Second Edition, Macmillan, London, 1983, σ. 66-69, ∆ραγώνα- 
Μονάχου Μ.(i), στο ίδιο, σ. 23, 25, 127, 132.  
70∆ραγώνα-Μονάχου Μ.(i), στο ίδιο, σ. 133.  
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σχετικοποιηµένη γνώση των παρατηρούµενων φαινοµένων, την οποία προσεγγίζουν οι  

«αυστηρές» εµπειρικές επιστήµες. Η θετικιστική ορθολογικότητα δεσµεύει µόνο τις  ‘αυστηρές’, 

επιστηµονικές εξηγήσεις, τις περιγραφικές προτάσεις για παρατηρούµενα φαινόµενα, οι οποίες 

προκύπτουν κατόπιν αυστηρής εφαρµογής της επιστηµονικής µεθόδου. Οι αξίες δεν 

προσεγγίζονται ορθολογικά.  

 

Η δικαιοδοσία της ορθολογικότητας περιορίζεται µόνο στο πεδίο της επιστήµης και όχι σε 

εκείνο των αξιών. Εισηγούνται τον πλήρη µεθοδολογικό χωρισµό ανάµεσα στο επιστηµονικό 

στοιχείο (γεγονότα, ορθολογικά προσεγγίσιµα µέσω των αιτιακών εξηγήσεων της νοµολογικής 

επιστήµης) και στο αξιολογικό στοιχείο (αξίες) και τη στέρηση έλλογης θεµελίωσης στα 

αξιολογικά αιτήµατα. Ισχυρίζονται ότι η επιστήµη, όταν εξηγεί, ερµηνεύει γεγονότα, εξασφαλίζει 

συµφωνία γύρω από τα αποτελέσµατα της, καθώς εγγυάται εργαλειακή επιτυχία. Εποµένως, 

ορθολογικά αποδεκτό είναι αυτό που έχει εργαλειακή επιτυχία και εξασφαλίζει καθολική 

συµφωνία. Μόνο τα αποτελέσµατα της ‘θετικής’ επιστήµης δικαιολογούνται προς την ικανοποίηση 

όλων των ορθολογικών υποκειµένων. Έργο της επιστήµης είναι η εξήγηση, ενώ οι αξίες, επειδή δεν 

ελέγχονται επιστηµονικά - εµπειρικά, δεν έχουν αξιώσεις ορθολογικότητας. Οι αξίες είναι  

‘υποκειµενικά’ ζητήµατα, αποτελέσµατα προσωπικών επιλογών. Από ορθολογική άποψη, δεν 

έχουν αξιώσεις ορθολογικής δεσµευτικότητας. Οι λογικοί θετικιστές θέτουν ως αίτηµα και 

υπόδειγµα ορθολογικότητας,  την οριοθέτηση µιας αξιολογικά ουδέτερης επιστήµης, απαλλαγµένης 

από αξιολογικές προϋποθέσεις και αιτήµατα. Οι προτάσεις περί αξιών είτε ανάγονται σε 

αξιολογικά ουδέτερες προτάσεις εργαλειακού χαρακτήρα της µορφής ‘εάν-τότε’, σε προτάσεις που 

συνδέουν µέσα-πεποιθήσεις και στόχους- σκοπούς, ανασυγκροτούνται µε βάση τις αρχές της 

νοµολογικής επιστήµης ή δεν µπορούν να τύχουν σοβαρής θεωρητικής πραγµάτευσης 71.  

 

Η θέση τους συγκροτείται σε µία θεωρία νοήµατος της γλώσσας. Αναγνωρίζουν ως 

µοναδικά κριτήρια νοήµατος, την αναλυτικότητα και την εµπειρική επαληθευσιµότητα. Θεωρούν, 

δηλαδή, ότι µία πρόταση έχει νόηµα, αν και µόνο αν είναι  είτε αναλυτική. Το νόηµα της είναι θέµα  

ορισµού, ή εµπειρικά επαληθεύσιµη. Οι αναλυτικές προτάσεις,  προτάσεις των µαθηµατικών και 

της λογικής, αποκτούν νόηµα µέσω της επίκλησης  ορισµών των στοιχείων που χρησιµοποιούνται 

σε αυτές. Αντικείµενο µελέτης τους είναι η κατασκευή µίας τεχνητής γλώσσας µε τη βοήθεια της 

συµβολικής λογικής, η παρουσίαση της λογικής δοµής του λόγου γύρω από την εξεταζόµενη 

έννοια. Μέσω της ιδεώδους τεχνητής γλώσσας (της επιστήµης), επιδιώκεται η αποφυγή της 

ασάφειας, της αµφισηµίας, των γραµµατικών ανωµαλιών. Η τυπική γλώσσα αποτελείται από 

σηµεία ή σύµβολα, κανόνες σχηµατισµού των ορθών εκφράσεων και κανόνες µετασχηµατισµού 

 
71Τσινόρεµα, Βούλα (ii), ‘Επιστήµη και ορθολογικότητα. Τα αδιέξοδα του σχετικισµού στη σύγχρονη φιλοσοφία και 
κοινωνιολογία της επιστήµης’,  Αξιολογικά,  7, Νοέµβριος 1994,  σ. 13-16. 
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των ορθών εκφράσεων (κανόνες συνεπαγωγής και κανόνες αντικατάστασης των συµβόλων).  Η 

ιδανική γλώσσα επιβάλλεται να είναι πλήρης, να δείχνει καταρχήν τη δοµή και τη συστηµατική 

διάρθρωση όλων των κυριότερων περιοχών της εµπειρίας  και να επιτρέπει τη λύση φιλοσοφικών 

προβληµάτων. Οι προτάσεις κάθε φυσικής επιστηµονικής γλώσσας µεταφράζονται σε καλά 

σχηµατισµένες εκφράσεις της τεχνητής γλώσσας, µε προσοχή στη διατήρηση του ίδιου λογικού 

περιεχοµένου. Η µέθοδος της ‘ιδανικής γλώσσας’ είναι περιγραφική, ουδέτερη, ελεύθερη από 

µεταφυσικές, οντολογικές προϋποθέσεις, µε αίτηµα τη θεµελίωση της επιστηµονικής γνώσης. Για 

τη δυνατότητα µετάφρασης µίας πρότασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατατάσσεται είτε 

στις αναλυτικές ή συνθετικές 72. 

 

Οι προτάσεις της ηθικής δεν ικανοποιούν τα κριτήρια  ούτε της αναλυτικότητας ούτε της 

εµπειρικής  επαληθευσιµότητας ή εµπειρικής επιβεβαιωσιµότητας. ∆εν είναι, δηλαδή, ούτε 

εµπειρικά επαληθεύσιµες, ούτε αναλυτικές.  Ως εκ τούτου, είναι άνευ νοήµατος 73. Οι λογικοί 

θετικιστές απαιτούν η φιλοσοφία να έχει την ακρίβεια των µαθηµατικών συµβόλων και επιδιώκουν 

την κάθαρση της γλώσσας από τα ξένα προς τη µαθηµατική ακριβολογία στοιχεία. Περιορίζουν την 

φιλοσοφία στην αποσαφήνιση των εννοιών  της γλώσσας και των µεθόδων  των επιστηµών, στην 

ανίχνευση και αποφυγή  ψευδοπροβληµάτων. Αποκλείουν ουσιαστικότερα για τον άνθρωπο 

προβλήµατα,  για τα οποία,  όπως πιστεύουν, εκφράζονται µόνο συναισθηµατικές δηλώσεις, 

αδύνατες διάψευσης ή επαλήθευσης  µέσω της εµπειρίας. Οι αξιολογικές κρίσεις, µέρος των 

οποίων αφορά ζητήµατα ρύθµισης του ηθικού πράττειν, ατοµικού και συλλογικού, δεν ελέγχονται 

ούτε θεµελιώνονται ορθολογικά  74. 

 

Ως εκ τούτου, η φιλοσοφία καταλήγει να είναι ένας δευτερογενής, παρασιτικός κλάδος  στις 

εµπειρικές και τυπικές επιστήµες, µε έργο την ‘ανάλυση της γλώσσας των επιστηµών’. Η 

φιλοσοφία αναλαµβάνει περιγραφικό, εργαλειακά κανονιστικό ρόλο: διατυπώνει, µέσω της 

‘λογικής ανάλυσης’ ή της  ‘ορθολογικής ανασυγκρότησης’, τους κανόνες, που διέπουν τη λογική 

δοµή της επιστηµονικής έρευνας, τα λογικά και συστηµατικά χαρακτηριστικά της επιστήµης, τα 

οποία αποτελούν τη βάση της ορθολογικότητας της. Παρέχει τις αρχές, οι οποίες αποτελούν τις 

συνθήκες για την ορθολογική διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας, κριτήρια µίας διεκπεραιωτικής 

ορθολογικότητας µέσων- σκοπών για τη διατύπωση, τον έλεγχο, την αλλαγή των επιστηµονικών,   

γνωστικών αιτηµάτων 75.  

 

 
72Χριστοδουλίδης, Π.,  στο ίδιο, σ. 214-215.  
73Hudson, W.D., στο ίδιο, σ. 32-3, 36, Τσινόρεµα, B.(ii), στο ίδιο, σ. 17  
74Fox- De Marco, στο ίδιο, σ. 13, Edel, στο ίδιο, σ. 318-319. 
75Τσινόρεµα, B.(ii), στο ίδιο, σ. 18-19.  
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Όσο για τον αξιολογικό λόγο, έργο της φιλοσοφίας είναι ο διαχωρισµός του περιγραφικού 

από το αµιγώς αξιολογικό στοιχείο. Το αξιολογικό στοιχείο εκφράζει και προκαλεί συγκινήσεις. 

Μία ολοκληρωµένη προσπάθεια εφαρµογής του λογικοθετικιστικού κριτηρίου νοήµατος στην 

ανάλυση της ηθικής γλώσσας είναι το εγχείρηµα του Charles Stevenson. Με το έργο του Ethics and 

Language (1944), o Stevenson  αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή της συγκινησιοκρατικής θεωρίας 

(emotivism). Αναφέρεται στη δυναµική (πρακτική) υφή της γλώσσας της ηθικής 76. Υποστηρίζει ότι 

η  φιλοσοφική ανάλυση της γλώσσας της ηθικής αποσκοπεί όχι στη διατύπωση κανονιστικών 

κρίσεων αλλά στην ανάλυση του νοήµατός τους και στον  χαρακτηρισµό των λόγων που 

παρουσιάζονται προς υποστήριξή τους 77. Το νόηµα του ηθικού λόγου, σύµφωνα µε τον Stevenson, 

απαρτίζεται από δύο συστατικά, ένα περιγραφικό και ένα εκφραστικό (expressive). Μία ηθική 

κρίση απαρτίζεται από µία κρίση δηλωτική, πληροφοριακή, η οποία περιγράφει τη στάση του 

οµιλητή (περιγραφικό νόηµα) και µία κρίση προστακτική, εκφραστική, ‘δυναµική’, η οποία 

εκφράζει άµεσα στάσεις (εκφραστικό, συγκινησιακό νόηµα). Περιγραφικό νόηµα είναι η διάθεση 

ενός όρου ή µίας έκφρασης να παράγει γνωσιακές διαδικασίες και να επιδέχεται λεπτές και 

ακριβείς διακρίσεις. Στο περιγραφικό νόηµα έχει ισχύ το κριτήριο της επαλήθευσης. Σηµειώνεται 

συνεχής αλληλεξάρτηση ανάµεσα στο περιγραφικό και το συγκινησιακό νόηµα και το 

συγκινησιακό µπορεί να επηρεάσει το περιγραφικό 78.  

 

Μία αξιολογική κρίση για το x τυπικά εκφράζει την στάση επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας 

του οµιλητή απέναντι στο x. Ταυτοχρόνως, εκφράζει την αιτιακή επίδραση που ο οµιλητής ασκεί  

στον ακροατή, ώστε να µοιράζεται τη στάση του πρώτου, χάρη στην οποία ο οµιλητής επιδρά στη 

διατήρηση ή αλλαγή της κοινωνίας του. Οι δύο αυτές λειτουργίες είναι δυνατές, επειδή οι 

αξιολογικοί όροι έχουν εκφραστικό νόηµα, πέρα από την περιγραφή γεγονότων, τα οποία οι όροι 

χρησιµοποιούνται για να αποκαλύψουν ή να προτείνουν 79. Η σχέση ανάµεσα στο γλωσσικό σηµείο 

και την ψυχολογική επίδραση στον χρήστη ή τον ακροατή είναι αιτιακή. Νόηµα είναι ‘η τάση ή 

διάθεση µιας έκφρασης να προκαλεί κάποιες νοητικές καταστάσεις ή διαδικασίες’. Συγκινησιακό 

νόηµα είναι το νόηµα κατά το οποίο ‘η αντίδραση (από την πλευρά του ακροατή) ή το κίνητρο (από 

την άποψη του οµιλητή) συνίστανται σε µια κλίµακα συγκινήσεων’. Το συγκινησιακό νόηµα 

λειτουργεί µε την ενεργοποίηση ‘ενός εύκαµπτου µηχανισµού υποβολής’ 80.  Το εκφραστικό νόηµα 

διακρίνει τις ηθικές προτάσεις από όλες τις άλλες επιστηµονικές προτάσεις, για αυτό, οι ηθικές 

προτάσεις θεωρούνται «πειστικοί ορισµοί», απλά εκφράσεις επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας. 

Επειδή δεν είναι δηλωτικές προτάσεις, δεν δέχονται τιµές αλήθειας ή ψεύδους. Κρίνονται ως 

 
76∆ραγώνα- Μονάχου, M.(i), στο ίδιο, σ. 193.  
77Stevenson, Charles, ‘Value- Judgments: Their Implicit Generality’, στο Ethical Theory, ed. N. Bowie, Hackett 
Publishing Company, 1983, σ. 13.   
78∆ραγώνα- Μονάχου, M. (i), στο ίδιο, σ. 198-199.  
79Stevenson, Ch., στο ίδιο, σ. 14. 
80∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(i), στο ίδιο, σ. 198-199.  
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αποτελεσµατικές ή όχι, ανάλογα µε την επίδραση που ασκούν στη µεταβολή στάσεων 81. 

∆ιαχωρίζει την πεποίθηση από τη στάση: δύο άνθρωποι µε ίδιες πεποιθήσεις για ένα γεγονός 

ενδέχεται να εκδηλώσουν διαφορετικές στάσεις ή µε διαφορετικές πεποιθήσεις να εκδηλώσουν την 

ίδια στάση.  Ακόµη και αν ένας άνθρωπος µεταβάλλει την πεποίθηση του για το συγκεκριµένο 

θέµα,  δεν έπεται η αλλαγή στάσης και αντίστροφα 82 . Η ηθική θεωρία του Stevenson έχει δεχθεί 

τη κριτική ότι καθιστά τον ηθικό λόγο λογικά ισοδύναµο µε εκείνο της προπαγάνδας 

(ανορθολογισµός).   

 

Οι φιλόσοφοι του Κύκλου της Βιέννης, εποµένως, ταυτίζουν την ορθολογικότητα µε τη 

µέθοδο της εµπειρικής έρευνας, τη  γνώση µε τα αποτελέσµατα της παρατήρησης. Θεωρούν τις 

αξίες ως ‘υποκειµενικά’ ζητήµατα χωρίς αξιώσεις ορθολογικής δεσµευτικότητας, επειδή δεν 

ικανοποιούν τα κριτήρια της αναλυτικότητας και της εµπειρικής  επαληθευσιµότητας.  Ο Charles 

Stevenson θεωρεί ότι οι προτάσεις της ηθικής εκφράζουν κυρίως συγκινησιακό νόηµα και δεν 

δέχονται τιµές αλήθειας ή ψεύδους . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81Hudson, W.D., στο ίδιο, σ. 114-131, ∆ραγώνα-Μονάχου,  M.(i), στο ίδιο, σ. 194-204, Τσινόρεµα, B. (i), ‘Ελευθερία, 
Λογικότητα και το Νόηµα του Ηθικού Λόγου’, Παρνασσός,  26, 1984, σ. 467.  
82∆ρακοπούλου, Ζηνοβία(i), ‘Μία Επισκόπηση των Κυριότερων Τάσεων στη Σύγχρονη Αγγλοσαξονική Ηθική 
Φιλοσοφία’, στο ∆ωδώνη, τεύχος 14, 1985, σ. 123.   
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Κεφάλαιο ΙΙ: Η στροφή προς τη ‘Βιοηθική’ 
 

 

Η επίκαιρη εµφάνιση της Βιοηθικής συνδέεται µε  εσωτερικές αλλαγές στην ηθική  

φιλοσοφία. Η ηθική  φιλοσοφία αλληλοσυνδέεται  µε   τη φιλοσοφία του δικαίου. Τα έργα του John 

Rawls Θεωρία ∆ικαιοσύνης  (1972), του Robert Nozick  Αναρχία, κράτος και ουτοπία (1974), του 

Jurgen Habermas Τεχνολογία και Επιστήµη ως ‘Ιδεολογία’  (1969) τροφοδότησαν γόνιµα το 

ενδιαφέρον για τα δικαιώµατα. Οι φιλόσοφοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην πρακτική ηθική 

φιλοσοφία, µε τη  νέα ονοµασία ‘εφαρµοσµένη ηθική’ 83. Η ηθική φιλοσοφία καλείται να βοηθήσει 

σε προβλήµατα που αναδύονται στον χώρο της ιατρικής και των βιοτεχνολογικών εξελίξεων, 

διαφορετικά, ‘θα πρέπει να κλείσει το µαγαζί της’, καθώς πρόκειται για ηθικά προβλήµατα και η 

αποτυχία του ηθικού φιλοσόφου να συµβάλλει στη διευκρίνισή τους θα αποδείξει είτε την 

αχρηστία της ηθικής φιλοσοφίας είτε την ακαταλληλότητα του ηθικού φιλοσόφου 84. Η  ηθική 

ουδετερότητα της µεταηθικής αντιµετωπίζεται  πλέον µε σκεπτικισµό. Εξακολουθεί, όµως, να 

εκτιµάται η δυνατότητα διασαφήνισης των ηθικών όρων, ως προϋπόθεση για τη λύση των  

πρακτικών ηθικών προβληµάτων 85. Ταυτοχρόνως, οι φιλόσοφοι αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την 

ηθική ψυχολογία, µε σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και ψυχολογίας, καθώς  

σχετίζονται µε την ευθύνη της απόφασης  86. Αυξάνονται ραγδαία οι  µελέτες, τα προγράµµατα, τα 

συνέδρια και τα εργαστήρια µε θέµα τη συµβολή της Βιοηθικής στη λύση  σύγχρονων ηθικο-

πρακτικών κοινωνικών προβληµάτων 87. ∆ιευκρινίζεται η σηµασία των εννοιών ‘στάση’, 

‘συναίσθηµα’, ‘επιθυµία’, και συµπληρώνονται από τις έννοιες ‘δικαίωµα’, ‘ανάγκη’, ‘συµφέρον’. 

  

 
83∆ραγώνα, Μονάχου, Μ.(i), στο ίδιο, σ. 355, 357, Singer, Marcus G., ‘Ethics, science and moral Philosophy’, στο New 
Directions in Ethics, (eds.) Fox, Richard M., De Marco, Joseph P., Routledge & Kegan Paul Inc., Great Britain, 1986, 
σ.  285, Harris, J., στο ίδιο, σ. 2.    
84Hare, R.M. (ii), ‘Medical Ethics: Can the Moral Philosopher Help?’, στο Essays on Bioethics, Clarendon Press,   
USA, 1993, σ. 1.  
85Hare, R. M.(i), στο ίδιο, σ. 231, Hare, R.M. (ii), στο ίδιο, σ. 4-5, Fulford, K., William, M., ‘Not more medical ethics’, 
στο Medicine and moral reasoning, (ed.) K.W.M. Fulford, Grant Gillett, Janet Martin Soskice, Cambridge University 
Press, Great Britain, 1994, σ. 195, 198, 204, Edel, Abraham, ‘Ethical theory and moral practice: on the terms of their 
relation’, στο New Directions in Ethics, (eds.) Fox, Richard M.-De Marco, Joseph P., Routledge & Kegan Paul Inc., 
Great Britain, 1986, σ. 320-21.   
86Taylor, P., στο ίδιο, σ. 4-5, Devettere, Raymond J., Practical Decision Making in Health Care Ethics. Cases and 
Concepts, Georgetown University Press, USA, 2000, σ. 5-6, Holm, Soren, ‘Engaging the world: a defence of 
descriptive ethics’, στο Ethical Problems in clinical practice: The ethical reasoning of health care professional, (ed.) 
Manchester University Press, Great Britain, 1997, 25, 27-29, 36, Fulford, Κ.- William, M.,  στο ίδιο, σ. 203.                                         
87Singer, M.G., στο ίδιο, σ. 283-6, Byk, Christian, ‘From Bioethics to Biolaw: An International Overview, 1984-1994’, 
στο Poverty, Vulnerability, and the value of human life, A global agenda for Bioethics, (ed.) Z. Bankowski and J. 
H.Bryant, CIOMS, Geneva, 1994, σ. 118-9, ∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(i), στο ίδιο, σ. 383, Jonsen, A.R. (i), στο ίδιο σ.  
93-95, Mitcham, Carl, ‘Introduction: Ethics and Technology: Aspects and Issues’, στο Research in Philosophy and 
Technology, (ed.) Frederick Ferre, Vol. 9, Jai Press Inc., England, 1989, σ. xiii-xvi, Osuntokun, B.O., στο ίδιο, σ. 113, 
Solbakk, Jan Helge, ‘Euro-Ethics’ -The Emergence of Bioethics in Europe’, στο Poverty, Vulnerability, and the value of 
human life, A global agenda for Bioethics, (ed.) Z. Bankowski and J. H.Bryant, CIOMS, Geneva, 1994, 99-102, Veatch, 
R.M., Crosscultural Perspectives in Medical Ethics, Jones and Bartlett Publishers, UK,1989, 39, 53.  
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Οι  φιλόσοφοι αντιλαµβάνονται ότι η προσέγγιση των συγκεκριµένων ηθικών προβληµάτων  

αφορά πραγµατικά πρόσωπα σε ιδιαίτερες συνθήκες πόνου, εξάρτησης από τη γνώση, την 

ικανότητα, την αξιοπιστία των ειδικών επιστηµόνων. Αναγνωρίζουν και προσπαθούν να 

γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη 88 . Αρχίζουν να µελετούν ειδικότερους 

τύπους ‘περιπτώσεων’  και να εφαρµόζουν τις γενικές κανονιστικές αρχές, κατόπιν τροποποίησης 

τους ανάλογα µε το πλαίσιο  συνθηκών  89. Έτσι, σύµφωνα µε τον Toulmin, ‘η ιατρική έσωσε τη 

ζωή της ηθικής’  (‘medicine saved the life of ethics’) 90. Αλλά και ‘η βιοτεχνολογία έχει  σώσει την 

ηθική’, δείχνοντας ότι καθηµερινά στη ζωή του κάθε ανθρώπου υπάρχουν ηθικά διλήµµατα, τα 

οποία δεν επιτρέπεται κανείς να αγνοήσει και να αφήσει τη λύση τους στους ειδικούς 91.  

 

Ο γιατρός Van Rensselaer Potter παρουσιάζει, πρώτος, τον όρο ‘Βιοηθική’, το 1970 92. 

Αρχικά, ο όρος ‘Βιοηθική’ είχε οικολογική σηµασία, αναφερόταν σε µία διεπιστηµονική µελέτη 

οικο-ηθικής, η οποία αποσκοπούσε στη χάραξη των υποχρεώσεων προς τη βιόσφαιρα στο σύνολό 

της 93. Μετά από τρεις δεκαετίες, ο όρος ‘Βιοηθική’ είναι ευρύτατα διαδεδοµένος µε τη διευρυµένη, 

σύνθετη σηµασία του, ως το ‘σύνολο ερευνών, λόγων και πρακτικών, γενικά διεπιστηµονικών, που 

 
88Jonsen, Albert R.(ii), ‘Clinical Ethics and the Four Principles’, στο Principles of Health Care Ethics, (ed.) Raanan 
Gillan, John Wiley and Sons, Great Britain, 1994, σ.15, Pellegrino, E.D.- Thomasma, D. C., στο ίδιο, σ. 53.  
89Σύµφωνα µε τον Howard Brody (Ηθικές αποφάσεις στην ιατρική), η φιλοσοφική παιδεία κρίνεται 
απαραίτητο εφόδιο σε όλες τις ιατρικές σχολές, γιατί  δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να αναγνωρίζουν 
τις ηθικές όψεις της ιατρικής πρακτικής, να επιτυγχάνουν έγκυρη συναίνεση ή άρνηση, να γνωρίζουν πώς να 
προχωρήσουν, αν ο ασθενής είναι µόνο εν µέρει ή δεν είναι ικανός να συναινέσει ή να αρνηθεί τη 
θεραπευτική αγωγή, να ξέρουν πώς να προχωρήσουν, αν ο ασθενής αρνηθεί την αγωγή,  να γνωρίζουν πότε 
δικαιολογούνται, από ηθική άποψη, να µην ενηµερώνουν τον ασθενή για την κατάσταση του ή να 
παραβιάζουν το ιατρικό απόρρητο, να γνωρίζουν πώς να αντιµετωπίσουν ασθενείς µε ελάχιστες πιθανότητες 
επιβίωσης ασθενείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδια της αρρώστιας του. Οι επιδεξιότητες αυτές 
καλλιεργούνται ιδιαίτερα από τη µελέτη της φιλοσοφίας, γιατί προϋποθέτουν την κατανόηση εννοιών, µε 
την ανάλυση των οποίων ασχολείται η φιλοσοφία. Χωρίς τη φιλοσοφική παιδεία, ο γιατρός στηρίζεται  στην 
προσωπική του αντίληψη και, πέρα από το δύσκολο έργο του θεραπευτή, επιβαρύνεται µε άγχος, ενοχές, 
δυσφορία, καθώς αναγκάζεται µε βάση τη συνείδηση του, η οποία, χωρίς ηθική παιδεία, είναι  αντίδραση 
υπολογιστική ή συναισθηµατική, να λάβει αποφάσεις για τις οποίες  δεν µπορεί να προβάλλει καµία σοβαρή 
νοµιµοποίηση. Ο γιατρός, χάρη στη τεχνική του ειδίκευση, έχει την ικανότητα διάγνωσης και πρόγνωσης 
ασθένειας, δεν έχει όµως ειδικές γνώσεις για να αποφασίσει σχετικά µε ηθικές κρίσεις αξίας και ποιότητας 
ζωής. Οι ηθικοί φιλόσοφοι βεβαίως δεν επιβάλλουν µία έτοιµη, µοναδική λύση στα άτοµα για κάθε ηθικό 
πρόβληµα αλλά η φιλοσοφική διερεύνηση τους παρέχει τα θεωρητικά και εννοιολογικά εργαλεία (κριτική 
ανάλυση, σαφήνεια, έλλογη επιχειρηµατολογία), µε τη βοήθεια των οποίων το άτοµο αποφασίζει πώς να 
ενεργήσει (∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(i), στο ίδιο, σ. 378, 384-5). 
90Toulmin, Stephen, ‘How medicine saved the life of ethics’, στο New Directions in Ethics, (eds.) Fox, Richard M.- De 
Marco, Joseph P., Routledge & Kegan Paul Inc., Great Britain, 1986, σ. 266-7, 269, 279.  
91Kemp, P.,στο ίδιο, σ. 289-290.  
92Χαρακτηριστικοί οι τίτλοι του άρθρου του ‘Βιοηθική: η επιστήµη της επιβίωσης’ και του βιβλίου του 
Βιοηθική: Γέφυρα προς το µέλλον (1971).  
93Kushe, Helga-Singer, Peter, ‘What is bioethics? A historical introduction’, στο A Companion to Bioethics, (eds.) 
Kushe H.-Singer P., Blackwell, Great Britain, 1998, σ. 3, Mahowald, Mary B., ‘Biomedical ethics: a precocious youth’, 
στο New Directions in Ethics, (eds.) Fox, Richard M.- De Marco, Joseph P., Routledge & Kegan Paul Inc., Great 
Britain, 1986, σ. 141-2, ∆ραγώνα-Μονάχου (i), στο ίδιο, σ.  382.  
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έχει ως αντικείµενο να αποσαφηνίσει, ή και να λύσει ζητήµατα, που έχουν ηθική σπουδαιότητα και 

προκύπτουν από την πρόοδο και την εφαρµογή των βιοϊατρικών τεχνοεπιστηµών’ 94.  

 

 Οι θεωρητικοί της Βιοηθικής ερευνούν ηθικά ζητήµατα, που προκύπτουν από 

τεχνοεπιστηµονικά επιτεύγµατα, στις επιστήµες της ζωής (τις παρεµβάσεις στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγή, στο ανθρώπινο γονιδίωµα, στα γηρατειά και τον θάνατο, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, 

τις µελέτες σε ανθρώπινα και λοιπά έµβια όντα) 95. Οι ηθικοί φιλόσοφοι υποβάλλουν σε κριτικό 

έλεγχο τους παραδεδοµένους κώδικες της ηθικής δεοντολογίας. Αναλύουν τους εννοιολογικούς 

όρους, γύρω από τους οποίους συνήθως προκύπτουν ηθικά διλήµµατα.  Συµµετέχουν, ως µέλη 

επιτροπών δηµόσιας πολιτικής, στη συζήτηση θεµάτων δηµόσιας πολιτικής, κατεύθυνσης και 

έλεγχου της επιστήµης, µε υπεύθυνη θεώρηση των συνεπειών κάθε απόφασης για την 

ανθρωπότητα. Ως µέλη επιτροπών σε νοσοκοµεία και άλλα ιδρύµατα φροντίδας, συµβουλεύουν 

σχετικά µε τη διαχείριση θεµάτων πολιτικής του  ιδρύµατος και συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα. Απαλλαγµένοι από τη φιλοσοφική θεωρητικολογία, τον δογµατισµό, τον 

υπερσυντηριτισµό και τις θρησκευτικές προκαταλήψεις, δεν κατακρίνουν την επιστηµονική 

έρευνα. Αλλά, διατηρούν διαρκώς την προσοχή τους στραµµένη στους τρόπους δράσης των 

επιστηµόνων. Στις περιπτώσεις, όπου τα τεχνολογικά επιτεύγµατα απειλούν την αξιοπρέπεια, τα  

δικαιώµατα,  ή τη ζωή των ανθρώπων, προβάλλουν τον ενδεχόµενο κίνδυνο, ώστε οι επιστήµονες 

να αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους και να περιορίζουν τα φιλόδοξα σχέδια τους. Παράλληλα, 

χαράσσουν τις κατευθυντήριες γραµµές, τις ασφαλιστικές δικλείδες (τοπικούς και χρονικούς 

περιορισµούς) στην πραγµατοποίηση πειραµάτων και στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών. Μόνο 

έπειτα από έλεγχο, αλλά κυρίως συνειδητοποιηµένο αυτοέλεγχο, η ανθρωπότητα θα µπορούσε να 

χαρεί τα ευεργετικά αποτελέσµατα της επιστηµονικής, τεχνολογικής εξέλιξης, χωρίς παρενέργειες 
96. 

 

Με ευρύτερη σηµασία, η  Βιοηθική είναι ένας διεπιστηµονικός κλάδος που αφορά ένα 

σύνολο προβληµάτων  ηθικών, κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών, που προκύπτουν εντός του 
 

94∆ραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ(ii), ‘Ηθική και Βιοηθική’, Επιστήµη και Κοινωνία, Τεύχος 8-9, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2002, 
σ. 10: ορισµός Gilbert Hottois στο άρθρο του ‘Βioethique’  (2001).   
95Harris, John,  ‘Τhe Scope and Importance of Bioethics’, στο Bioethics, (ed.) J. Harris, Oxford University Press, 
Oxford University, 2001, σ. 4, Brody, Baruch, Ethics and its Applications, Harcourt Brace Jovanovich, USA, 1983, σ. 
8, Robeznieks, Andis, ‘A bioethics primer: The growth of a complex field’, AMNews staff , Nov. 26 2001. 
96Brown, James M., ‘On Applying Ethics’, στο Moral Philosophy and Contemporary Problems, (ed.) J.D.G. Evans, 
Cambridge University Press, Australia, 1987, σ. 90, 92-93, Moros, Daniel-Rhodes, Rosamond- Baumrin, Bernard-
Strain, J., ‘Thinking critically in Medicine and its Ethics: relating applied science and applied ethics’, στο Applied 
Philosophy. Morals and Metaphysics in Contemporary Debate, (eds.) Fox, Richard M. -De Marco, Joseph P., 
Routledge & Kegan Paul Inc., Great Briatain, 1986, σ. 253 - 5,Mahowald, M.B., στο ίδιο, σ. 141, 148, Brock, Dan W., 
‘Truth or Consequences: The Role of Philosophers in Policy- Making’, στο Ethics, Vol. 97, Issue 4, July 1987, σ. 787-
789, Hare R. M. (i), ‘Why do applied ethics?’, στο New Directions in Ethics, (eds.) Fox, Richard M. -De Marco, Joseph 
P., Routledge & Kegan Paul Inc., Great Britain, 1986, σ. 235-236, Robeznieks, A., στο ίδιο, ∆ραγώνα- Μονάχου, Μ.,  
(ii), στο ίδιο, σ. 4, 10, 13-14, 22, Harris, J., στο ίδιο, σ. 3, Bernard, Jean, Η βιοηθική: µία ανάπτυξη για κατανόηση, µία 
µελέτη για στοχασµό, µτφρ. Π. Τρούλου, Γ. Καστανιώτη, Αθήνα , 1996, σ. 72, 104, Irving, Dianne N., ‘What is 
bioethics?’, American Bioethics Advisory Commission, Washington, 2000, σ. 38-40.      
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ιατρικού πλαισίου (διανοµή πόρων, ενηµερωµένη (informed) συγκατάθεση, σχέση ασθενούς- 

γιατρού, εµπιστευτικότητα, διακρίσεις στην παροχή φροντίδας υγείας,   κ.α.) ή του ερευνητικού 

πεδίου και των εφαρµογών του µέσω της εξέλιξης της βιοιατρικής και της βιοτεχνολογίας 

(διατήρηση της ζωής, µεταµοσχεύσεις οργάνων, γενετική µηχανική κ.α.) και επηρεάζουν, άµεσα ή 

έµµεσα, την ανθρώπινη ευηµερία 97. Πρόκειται για ένα αντικείµενο µελέτης, το οποίο συσταθεί 

τουλάχιστον από τα µέσα της δεκαετίας του ’70. Όµως, η µεθοδολογία και οι αρχές της ακόµη 

κρίνονται και αναθεωρούνται.  

 

Ο Daniel Wikler στον όρο ‘βιοηθική’ διακρίνει δύο φαινόµενα: θεωρητικά,  ένα πεδίο 

µελέτης, που αποτελείται από ένα σύνολο ερωτηµάτων, θεµάτων και µεθόδων  έρευνας, και 

κοινωνικά, ένα κίνηµα, µέρος της σύγχρονης παγκόσµιας τάσης για δηµοκρατία και ανθρώπινα 

δικαιώµατα, το οποίο προσπαθεί να ενσωµατώσει στην άσκηση της ιατρικής και της πολιτικής της 

δηµόσιας υγείας ένα ιδιαίτερο σύνολο αξιών 98.  O Robert Veatch, στο έργο του A Theory of 

Medical Ethics (1981), παρουσίασε, ως παράλληλους στον όρο ‘βιοηθική’, τους όρους ‘ιατρική 

ηθική’, ‘ηθική της φροντίδας για την υγεία’, ‘κλινική ηθική’, ‘νοσηλευτική ηθική’, ‘ηθική της 

κοινωνικής εργασίας’99.  

 

Σύµφωνα µε τον Onora O’ Neill, η ιατρική ηθική συνδέεται σε πολλά θέµατα µε την 

περιβαλλοντική ηθική (π.χ. σε ζητήµατα ηθικού προβληµατισµού σχετικά µε τις καλλιέργειες 

γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, την ασφάλεια των τροφίµων, την µόλυνση, την ευηµερία 

ζωικών οργανισµών). Επίσης, σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν επιδράσεις στην υγεία 

του ανθρώπινου οργανισµού (π.χ. µείωση υδάτινων πόρων, ατµοσφαιρική µόλυνση) 100.  

 

 

ΙΙ.1. Κοινωνικο- ιστορικές συνθήκες    

 

Στον 20ο αιώνα, αποδείχτηκε ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις 

έχουν αντινοµικές κοινωνικές συνέπειες. Η συνεργασία πολλών επιστηµόνων µε το ναζιστικό 

καθεστώς σε φρικαλέα προγράµµατα ‘ευθανασίας’, ‘βρεφοκτονίας’, ‘ευγονικής’ έθεσε υπό 

συζήτηση το θέµα της ηθικής ευθύνης των επιστηµόνων και οδήγησε στη θέσπιση του Κώδικα της 

 
97O’ Neill, Onora, Autonomy and Trust in Bioethics, The Press Syndicate of the University of Cambridge, 
United Kingdom, 2002, σ.  1, Irving,  D. N., στο ίδιο, σ. 9 - 11, 29.  
98Wikler, Daniel, ‘The Future of Bioethics as a Global Enterprise’, στο Poverty, Vulnerability, and the value of human 
life, A global agenda for Bioethics, (eds.) Z. Bankowski and J. H.Bryant, CIOMS, Geneva 1994, σ. 209-211, 
Osuntokun, B.O., στο ίδιο, σ. 112, Rodwin, Marc A., Medicine, Money & Morals, Physicians’ Conflicts of Interest, 
Oxford University Press, USA, 1993, σ. 260, Kushe, H.- Singer, P.,  στο ίδιο , σ.  7.  
99Mahowald, M. B., στο ίδιο, σ. 142.  
100O’ Neill, O., στο ίδιο, σ. 5.  
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Νυρεµβέργης (1947). Η επίθεση εναντίον της ζωής χιλιάδων αµάχων, στο Nagasaki και στη 

Hiroshima της Ιαπωνίας, απέδειξε ότι η κοινότητα των επιστηµόνων- ερευνητών πίστευε σε δύο 

απατηλές υποθέσεις: ότι το σύνολο των θετικών αποτελεσµάτων της  έρευνας και της επιστήµης 

υπερβαίνει τις ‘παρενέργειες’ και ότι οι παρενέργειες είναι µετακλητές. Τη δεκαετία του 1960, στην 

Αµερική και στην Ευρώπη, οι άνθρωποι διεκδικούσαν δικαιώµατα αναπαραγωγής, πρόσβασης 

στην έκτρωση και στην αντισύλληψη , στην ενηµέρωση και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

και προστασίας από ανεπιθύµητα πειράµατα. Σε αυτό το κλίµα, άρχισαν να συνειδητοποιούν και να 

συζητούν σχετικά µε τα δικαιώµατα  τους ως πρόσωπα, ως  πολίτες και ως πελάτες ιατρικών 

υπηρεσιών 101. Οι δυνατότητες µεταµόσχευσης και αιµοδιάλυσης (1961) εστίασαν την προσοχή των 

ερευνητών σε θέµατα διανεµητικής δικαιοσύνης 102. 

 

Τo 1966, o Henry K. Beecher αποκάλυψε, στο άρθρο του ‘Ethics and Clinical Research’, 

την επιτέλεση πειραµάτων σε ασθενείς,  χωρίς τη συγκατάθεση τους, σε αµερικάνικα νοσοκοµεία  
103. Αυτό το γεγονός οδήγησε το Αµερικάνικό Κογκρέσο να ιδρύσει τη ∆ιεθνή Επιτροπή για την 

Προστασία των Ανθρώπινων Υποκειµένων (χρονικό διάστηµα λειτουργίας της 1974-1978 ) και της 

ανέθεσε, ως έργο, την προστασία των δικαιωµάτων και της ευηµερίας των ανθρώπων-υποκειµένων 

έρευνας 104. Στην Ευρώπη το 1961, κατόπιν εµφάνισης στοιχείων σχετικά µε την πρόκληση 

περισσότερων από 2,500 γεννήσεων µειονεκτικών νεογνών, απαγορεύτηκε το φάρµακο 

Thalidomide.  

 

Το 1974, ο Ελβετός γιατρός Urs Peter Haemmerli κατηγορήθηκε για τον φόνο, µέσω 

ασιτίας, ηλικιωµένων ασθενών στο Νοσοκοµείο Triemli της Ζυρίχης. Ο Haemmerli πίστευε ότι, ως 

γιατρός, δεν είχε την υποχρέωση να παρέχει µακρά θεραπεία σε ασθενή, χωρίς ελπίδα ανάρρωσης, 

και ότι ήταν, σύµφωνα µε την ενορατική του διαίσθηση, ο ‘γαλήνιος θάνατος’ ενέργεια ‘λογική και 

ανθρωπιστική’. Για αυτό, διέκοπτε την παροχή τροφής σε ασθενείς, χωρίς ανώτερες λειτουργίες 

εγκεφάλου και αµετάκλητη απώλεια συνείδησης, παρόλο που ανέπνεαν ακόµη 105. 

 

 
101Beauchamp, Tom L., ‘The ‘Four- principles’ Approach’, στο Principles of Health Care Ethics, (ed.) Raanan Gillan, 
John Wiley and Sons, Great Britain, 1994, σ. 6, Fox, R. M.- De Marco, J. P., στο ίδιο, σ. 12, Harris, J.,  στο ίδιο, σ. 2.     
  
102Emanuel, Ezekiel J., The Ends of Human Life, Medical Ethics in a Liberal Polity, Harvard University Press, USA, 
second edition 1994, σ. 11.  
103Rodwin, M.A., στο ίδιο, σ. 260,  Kushe , H.- Singer, P.,  στο ίδιο, σ. 9.  
104Jonsen, Albert R.(i), ‘The Origins of Bioethics in the United States of America’, στο Poverty, Vulnerability, and the 
value of human life, A global agenda for Bioethics, (ed.) Z. Bankowski and J. H.Bryant, CIOMS, Geneva, 1994, σ. 93-
95, Kushe, H.- Singer, P., στο ίδιο, σ. 10.  
105Culliton, Barbara J., ‘The Haemmerli: Is Passive Euthanasia Murder?’, στο Science, New Series, Vol. 190, December  
26,1975,σ. 1271-5.  
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Παράλληλα, το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, αναπτύσσονται η βιοιατρική και  η 

βιοτεχνολογία µε γρήγορους και ανεξέλεγκτους ρυθµούς 106. Ο Peter Kemp παρατηρεί ότι  ‘Η 

σύγχρονη βιοτεχνολογία είναι προάγγελος µίας ριζικής αλλαγής στη σχέση του ανθρώπινου όντος µε 

τη φύση εν γένει  κα µε  το ίδιο το φυσικό του σώµα ιδιαίτερα: µε αυτή την τεχνολογία είµαστε τώρα 

ικανοί να χειριζόµαστε κάθε ζωντανό οργανισµό, κατευθείαν από το µόριο του DNA έως τη 

βιόσφαιρα, ως σύνολο. Όλος ο ζωντανός κόσµος έχει γίνει εργαστήριο και χώρος εργασίας. Πού 

βρίσκεται το όριο σ’ όλη αυτή την εξουσία πάνω στη φύση;  Πού βρίσκεται το όριο µεταξύ της  καλής 

ζωής µε τη βιοτεχνολογία και την καταστροφική χρήση της; Πού πρέπει να τραβήξουµε τη γραµµή 

µεταξύ της µορφής της βιοτεχνολογίας, η οποία θα έπρεπε να αναπτυχθεί, και της µορφής, που η 

ανάπτυξή της είναι ηθικά µη αποδεκτή; Αυτό το ζήτηµα του πού στη ζωή µας µε τις βιοτεχνολογίες, 

πρέπει να χαραχθεί το όριο µεταξύ καλού και κακού συχνά παραβλέπεται ’ 107. Η ανεξέλεγκτη χρήση 

της ιατρικής τεχνολογίας ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύµητες παρενέργειες και δυσάρεστες 

συνέπειες, καθιστώντας την προσέγγιση της βιοηθικής αναγκαία  µε στόχο την αποφυγή της 

βλάβης, τον περιορισµό της  ανεπιθύµητης  και παράλογης  άσκησης της ιατρικής, τη δικαιοσύνη, 

την ισότητα στη πρόσβαση σπάνιων πόρων, την προστασία των αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων 

και  της αξιοπρέπειας του ατόµου 108.   

 

Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι οι σύγχρονες εξελίξεις στην βιοιατρική και στη 

βιοτεχνολογία επηρεάζουν την οροθέτηση εννοιών όπως την έννοια ‘ανθρώπινο πρόσωπο’. Οι 

θεωρητικοί της βιοηθικής επιδιώκουν να αφυπνίσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων, ώστε να 

εµποδιστεί η σταθεροποίηση ορισµών χρήσιµων για την εξέλιξη της επιστήµης εις βάρος όµως της 

γενικής ευηµερίας και της αξιοπρέπειας του προσώπου. Χαρακτηριστικά, αν η έννοια του 

‘προσώπου’ προσδιορίζεται µε βάση τις διανοητικές ικανότητες του ανθρώπου, τότε όσοι δεν έχουν 

ορθολογική ικανότητα, δεν αντιµετωπίζονται ως πρόσωπα µε δικαιώµατα. Τότε, δεν θα φαίνεται 

περισσότερο απάνθρωπος ο τερµατισµός της ζωής ενός νεογνού από τον αντίστοιχο τερµατισµό της 

ζωής ενός χιµπατζή, αν λάβουµε υπόψη µόνο τις διανοητικές τους ικανότητες. Επιπλέον, µε την 

 
106Ανακάλυψη της διπλής ελικοειδούς δοµής του DNA από τους Watson και Crick (1952). Πρώτη µεταµόσχευση 
νεφρών (1950), πρώτη µεταµόσχευση συκωτιού (1963), πρώτη µεταµόσχευση πνευµόνων (1964), πρώτη 
µεταµόσχευση καρδιάς (1967). ∆υνατότητα αιµοδιάλυσης (1961). Εφεύρεση αντισυλληπτικού χαπιού (1955).  Πρώτη 
γέννηση  µωρού του σωλήνα (1978). ∆ηµιουργία ψυχοτρόπων και άλλων φαρµάκων που επιδρούν στη συµπεριφορά.   
107Kemp, Peter, ‘Ο Αριστοτέλης στη Βιοηθική’, στο Η επικαιρότητα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, µτφρ.  ∆. 
Παπουτσάκη, επιµ. ∆ραγώνα- Μονάχου, Μυρτώ- Ρουσόπουλος, Γεώργιος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1997, σ.  289, 
298.  
108∆ραγώνα- Μονάχου, Μ.(ii), στο ίδιο, σ. 9 ,Emanuel, E. J.(i), στο ίδιο, σ. 9,13, Pellegrino, Edmund D.- Thomasma, 
David C., The Virtues in Medical Practice, Oxford University Press, USA, 1993, σ. 19, Kimura, R., ‘Bioethics in 
Japan’, στο Poverty, Vulnerability, and the value of human life, A global agenda for Bioethics, (ed.) Z. Bankowski and 
J. H.Bryant, CIOMS, Geneva, 1994, σ. 225, Osuntokun, B.O., ‘Emergence of Bioethics: A Developing- Country 
Perspective’, στο Poverty, Vulnerability, and the value of human life, A global agenda for Bioethics, (ed.) Z. Bankowski 
and J. H.Bryant, CIOMS, Geneva, 1994, σ. 108, Irving, D. N., στο ίδιο, σ. 23-25.  
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ισχύ ενός τέτοιου ορισµού της έννοιας ‘πρόσωπο’, επιτρέπονται, χωρίς κριτική αξιολόγηση από 

ηθική άποψη, πειράµατα σε εµβρυακό υλικό, εκτρώσεις, κλπ.  109.  

 

 

ΙΙ.2.Ιατρική Ηθική  

 
Η ιατρική ηθική, ως καθοδήγηση της σχέσης ανάµεσα στον γιατρό και τον ασθενή και 

υπόδειξη των αρετών του ασκούντα την ιατρική, χρονολογείται από πριν τον ιπποκρατικό όρκο- ο 

πιο φηµισµένος σταθµός της. Οι µελετητές  υποθέτουν ότι, ακόµη και σε κοινωνίες, χωρίς γραπτό 

λόγο, θα είχαν τεθεί κάποιοι κανόνες, αναγνωρισµένοι από όλους, οι οποίοι θα ρύθµιζαν τη στάση 

των σαµάνων, των εξορκιστών, των µάγων, των ιερέων, των µαιών. Στον κώδικα του Hammurabi 

(1750 π.Χ.) και στις επιγραφές στο ιερό των Ασκληπιάδων, αναγράφονται οδηγίες προς τους 

γιατρούς. Σε µια πραγµατεία του 12ου αι., αναφέρεται να µην θεραπεύουν οι γιατροί χάριν κέρδους 

και να µην φροντίζουν περισσότερο τους πλούσιους από τους φτωχούς. Στη Καθηµερινή Προσευχή 

ενός Γιατρού (18ο αι.), καταδικάζεται η δίψα για κέρδος και η φιλοδοξία για φήµη και θαυµασµό. Ο 

John Gregory, Σκωτσέζος εξέχων ιατροφιλόσοφος, επηρεασµένος από φιλοσοφικές ιδέες του 

∆ιαφωτισµού, εκφράζει ότι οι γιατροί πρέπει να νιώθουν τις αγωνίες των συνανθρώπων τους και να 

συµβάλλουν στην καταπράυνση τους. Θεωρείται ο πρώτος, ο οποίος παρουσίασε καθολική ηθική 

βάση για την ιατρική ηθική, ανεπηρέαστη από θρησκευτικές και κοινοτικές αρχές και πρόδροµος 

της ηθικής της φροντίδας 110. Σηµαντικός σταθµός της ιατρικής ηθικής θεωρείται το έργο Medical 

Ethics του Thomas Percival (1803),  βάση για τους κώδικες της ηθικής δεοντολογίας των 

Αµερικάνικών και Βρετανικών Ιατρικών Συλλόγων και  επηρέασε τους κώδικες του Παγκόσµιου 

Ιατρικού Συλλόγου µέχρι  τις δεκαετίες  του 1940 και  του 1950. Σε αυτό  το έργο, ο Percival 

τονίζει την  ευθύνη   του επαγγελµατία  φροντίδας υγείας προς τον ασθενή και το επάγγελµα του 
111.  

 

Με τον όρο ‘ιατρική ηθική’ αναφέρονται και οι διακηρύξεις της ιατρικής  δεοντολογίας, οι 

οποίες προσδιορίζουν   τους κανόνες  συµπεριφοράς για  το  ιατρικό προσωπικό (∆ιακήρυξη της 

Γενεύης, 1948), τη στάση των γιατρών απέναντι στα βασανιστήρια (∆ιακήρυξη του Τόκυο, 1975), 

τις ηθικές  αρχές για την ιατρική έρευνα σε ανθρώπους (∆ιακήρυξη του Ελσίνκι, 1964). Αυτές οι 

διακηρύξεις αναθεωρούνται και θεωρούνται έγκυρες µέχρι την εποχή µας.  

 

 

 
109Irving , D. N.,στο ίδιο, σ. 23-24. 
110 Kushe, H. Singer, P.,  στο ίδιο, σ. 4-6.  
111 Harris, J., στο ίδιο, σ. 2.  



 56

                                                

ΙΙ. 3. Η σχέση της βιοηθικής µε την ηθική φιλοσοφία.  
 

‘Η βιοηθική ενηλικιώθηκε πρόωρα και µπήκε στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο χωρίς να έχουν 

αποσαφηνιστεί εντελώς η µέθοδος και οι στόχοι της. Από τις απαρχές της  κυρίως µε τον Σωκράτη 

και τον Αριστοτέλη  η ηθική δεν διακρινόταν για εύκολες απαντήσεις ή για ακριβολογικό λόγο’ 112.  

Κανείς δεν θα µπορούσε να περιοριστεί σε ηθικές πεποιθήσεις µίας φυσικής αίσθησης ή ενστίκτου, 

που θα έδειχνε το ορθό και το εσφαλµένο. Η ηθική αξιολόγηση δεν είναι ερώτηµα άµεσης 

αντίληψης αλλά εφαρµογής ενός ηθικού νόµου σε µία ιδιαίτερη περίπτωση 113. Οι ηθικοί κανόνες 

απαιτείται να είναι αντικειµενικοί, καθολικά έγκυροι. Για να δεσµεύουν, όµως, τη βούληση κάθε 

ατόµου, πρέπει να ισχύουν ανεξάρτητα από τυχαίους υποκειµενικούς όρους, οι οποίοι έχουν 

διαφορετική σηµασία για κάθε άνθρωπο και δεν µπορούν να ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για όλα 

τα έλλογα όντα  114.  

 

Στον χώρο της βιοηθικής, έχουν προταθεί η παραγωγική προσέγγιση της επίλυσης των  

ηθικών προβληµάτων (the straightforward-application model) και η επαγωγική προσέγγιση (the 

physics/car-mechanic model) και έχουν επικριθεί. Αφετηρία της  παραγωγικής επίλυσης είναι η 

ηθική θεωρία, οι γενικότατες αρχές και έννοιες, µέσο οι ενδιάµεσες αρχές, κανόνες και κατάληξη η 

διατύπωση ηθικών κρίσεων για συγκεκριµένες περιπτώσεις. Οι ηθικές κρίσεις δικαιολογούνται 

µέσω επίκλησης ενδιάµεσων αρχών, οι οποίες µε τη σειρά τους δικαιολογούνται από την ηθική 

θεωρία, από την οποία παράγονται 115.  Οι ηθικές αρχές προέρχονται είτε από την τήρηση µιας 

µονοµερούς ηθικής θεωρίας,  αλλά, συχνά, από τον συνδυασµό στοιχείων διαφορετικών θεωριών, 

π.χ. ηθικές αρχές των Tom Beauchamp και James Childress: σεβασµός στην αυτονοµία, 

αγαθοεργία, µη βλάβη, δικαιοσύνη (συνδυασµός δεοντοκρατικών-συνεπειοκρατικών αρχών). 

∆ιατυπώνουν τις αρχές ως υποχρεώσεις του γιατρού ή του ερευνητή απέναντι στον ασθενή ή το 

υποκείµενο έρευνας: υποχρέωση σεβασµού των ικανοτήτων λήψης απόφασης αυτόνοµων 

ανθρώπων, υποχρέωση παροχής ωφέλειας και ισορροπίας ωφέλειας έναντι κινδύνου , υποχρέωση 

αποφυγής πρόκλησης βλάβης , υποχρέωση δικαιοσύνης στη διανοµή ωφέλειας και βλάβης. Αυτές 

οι υποχρεώσεις αντλούνται από την υπόσχεση του γιατρού να παρέχει επαρκή βοήθεια. Εκτός από 

τις αρχές, οι Edmund D. Pellegrino και David C. Thomasma προτείνουν και κανόνες: αληθοέπεια, 

σεβασµός στην ιδιωτική ζωή, εµπιστευτικότητα, εµπιστοσύνη 116. Ο Tristram Engelhardt προτείνει 

 
112∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(ii), στο ίδιο, σ. 7.  
113Mill, John Stuart, Utilitarianism, σ. 206.   
114Kant, Immanuel, Κριτική του Πρακτικού Λόγου, σ. 30-31.    
115Murray, Thomas H., ‘Medical ethics, moral philosophy and moral tradition’, στο Medicine and moral reasoning, 
(ed.) K.W.M. Fulford, Grant Gillett, Janet Martin Soskice, Cambridge University Press, Great Britain, 1994, σ. 92, 
Childress, James F. (i),  ‘A principle - based approach’, στο A Companion to Bioethics, (ed.) Helga Kushe- Peter 
Singer, Blackwell, Great Britain, 1998, σ 61, Fox-De Marco, στο ίδιο, σ. 4, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 15. 
116Beauchamp, T.L., στο ίδιο, σ. 3, Pellegrino, E.D.- Thomasma, D.C., στο ίδιο, σ. 53. 
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τις αρχές της αυτονοµίας, της αγαθοεργίας και ο Robert Veatch την αγαθοεργία, την αυτονοµία, τη 

τήρηση συµβολαίου, την τιµιότητα, την αποφυγή φόνου, τη δικαιοσύνη 117.             

 

Αυτή η προσέγγιση, όµως, έχει επικριθεί από άλλους (Toulmin, Brody, Rachels) ως 

αφηρηµένη να εφαρµοστεί άµεσα σε πρακτικά ηθικά προβλήµατα. Υποστηρίζεται ότι αναζητείται 

η γνώση του τι είναι πραγµατικά το καλύτερο στη συγκεκριµένη περίπτωση, όχι τι ισχυρίζονται οι 

ηθικές θεωρίες και ότι συχνά παραβλέπονται οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Οι κανόνες 

ενδέχεται να εφαρµόζονται µηχανικά και χωρίς ευαισθησία. Εκφράζεται η ανησυχία ότι η απλή 

διατύπωση ηθικών θεωριών, σε αφαίρεση από την πραγµατικότητα της κλινικής πρακτικής, οδηγεί 

τους ηθικούς φιλοσόφους να µην εστιάζουν την προσοχή τους στα πραγµατικά προβλήµατα, που 

παρουσιάζονται εντός του κλινικού πλαισίου και απασχολούν τους επαγγελµατίες φροντίδας της 

υγείας. Η παραγωγική συλλογιστική µέθοδος υποστηρίζεται ότι αποδεικνύεται αδύναµη, σε 

περιπτώσεις που δεν είναι εύκολη η παραγωγή ηθικής κρίσης από την απλή τήρηση των  ηθικών 

αρχών. Ίσως, λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης, τα ενδιαφερόµενα µέρη να επικαλούνται 

περισσότερες και συχνά αντικρουόµενες ηθικές αρχές, οι οποίες για την εύρεση λύσης στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα απαιτούν κάποιο σχήµα διάταξης , ρυθµιζόµενο ανάλογα µε τη 

συγκεκριµένη περίπτωση. Άλλες φορές, µε βάση µόνο τη θεωρία, αδυνατούν να παρουσιάσουν 

συγκεκριµένη θέση γύρω από ένα θέµα ή οι κρίσεις της κοινής ηθικής αίσθησης συγκρούονται µε 

τη πρόταση της θεωρίας. Οι υποστηρικτές της παραγωγικής προσέγγισης περιορισµένοι σε 

θεωρητικές  κατασκευές, ενδέχεται να µην λαµβάνουν υπόψη το κοινωνικό, πολιτισµικό πλαίσιο 

του συγκεκριµένου ηθικού προβλήµατος, την ανθρώπινη φύση,  η οποία δεν είναι αυστηρά έλλογη 

και διεπόµενη από ηθικές αρχές αλλά συχνότερα απροστάτευτη,  αδύναµη για έλλογη,  

αυτοκαθοριζόµενη ζωή, τον ρόλο, τις προσδοκίες του κάθε ενδιαφεροµένου. Παρατηρείται συχνά  

ότι, ενώ οι άνθρωποι συµφωνούν στις κρίσεις τους, διαφωνούν στη δικαιολόγησή τους, 

επικαλούµενοι διαφορετικές ηθικές αρχές 118. Η γραµµική εφαρµογή κανονιστικών αρχών 

ενδέχεται να οδηγήσει σε  διαµετρικά αντίθετες αποφάσεις 119.  

 

Στο άλλο ρεύµα, την επαγωγική συλλογιστική µέθοδο (the physics/car-mechanic model) 120, 

αναλύονται  προσεκτικά και µε κάθε λεπτοµέρεια συγκεκριµένες περιπτώσεις  (‘ ιστορικό 

περίπτωσης’), χάρη στη φρόνηση που αναγνωρίζει τα αµυδρά αλλά ουσιώδη στοιχεία, διακριτικά  

µία περίπτωσης από µια άλλη.  Έπειτα, η περιγραφόµενη περίπτωση εντάσσεται σε ένα δοµηµένο 

συνεχές σύστηµα διάταξης αντιδράσεων σε παρόµοιες περιπτώσεις. Αυτό το διαταγµένο σύνολο 

περιλαµβάνει ποικίλες παραδειγµατικές περιπτώσεις συµπεριφοράς, από παραδείγµατα αποδεκτής 
 

117Childress , J.F. (i), στο ίδιο, σ. 64-5,  Mahowald, M.B., στο ίδιο, σ. 150.             
118Murray , Thomas H. , στο ίδιο , σ. 93 - 94 , Rachels , James (iii) , ‘ Ethical Theory and bioethics ’ ,  στο A 
Companion to Bioethics  , ( eds. ) Helga Kushe - Peter Singer , Blackwell , Great Britain , 1998 , σ. 15 .  
119∆ραγώνα - Μονάχου , Μυρτώ (ii) , στο ίδιο , σ. 10 .                                                                                                                              
120Rachels , James (iii) , στο ίδιο , σ. 16 .  
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συµπεριφοράς µέχρι παραδείγµατα απαράδεκτης συµπεριφοράς. Αυτή η διάταξη βοηθά τον 

ενδιαφερόµενο να ανακαλύψει οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στη συγκεκριµένη περίπτωση και 

σε άλλες τέτοιου τύπου και, µε τη βοήθεια κάποιων κανόνων, να καταλήξει στη διατύπωση ηθικής 

κρίσης. Θεωρούν ότι ‘οι συνθήκες αλλάζουν τις περιπτώσεις’ (‘circumstances alter cases’). Αν οι 

ηθικοί φιλόσοφοι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες, δεν µπορούν να εφαρµόσουν τις γενικές αρχές και 

τους κανόνες στο συγκεκριµένο ηθικό πρόβληµα. Εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στα συµφέροντα και 

τις επιθυµίες των διαφόρων µερών, στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς, στην πρόγνωσή της, 

στο ιστορικό του ασθενούς, και στο εύρος των αρχών µεσαίου επιπέδου που ενεργοποιούνται από 

καταστάσεις ηθικού προβληµατισµού. Οι υπέρµαχοι αυτής της προσέγγισης θεωρούν ότι υπό 

διαφορετικές συνθήκες διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις και διαφορετικούς 

ηθικούς ισχυρισµούς, ανάλογα µε τη θέση τους απέναντι σε άλλα πρόσωπα  121.  

 

Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει στο ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο 

προσανατολίζεται στην δράση, υπό χρονική πίεση και χωρίς θεωρητική κατάρτιση. Η αναλογική 

σκέψη  είναι αναγκαία για την επίλυση ηθικών προβληµάτων, τη βαθµιαία ανάπτυξη ηθικών αρχών 

και θεωριών και µπορεί να συµβάλλει στη ‘στοχαστική ισορροπία’ ανάµεσα  σε  ενοράσεις του 

κοινού νου και αποδεκτές ηθικές αρχές. Όµως, αυτός ο επαγωγικός τρόπος σκέψης επικρίνεται ότι 

είναι εξαρτηµένος από την εµπειρία και συνδεδεµένος, συνεπώς, µε ενοράσεις και προκαταλήψεις. 

∆εν εξετάζει κριτικά τους κοινωνικούς θεσµούς, που διαµορφώνουν την επαγγελµατική πρακτική, 

τις πολυπλοκότητες των ενδοεπαγγελµατικών και ενδοθεσµικών σχέσεων και το σύστηµα διανοµής 

πόρων και επιτρέπουν σε κάποια προβλήµατα να έρχονται στην επιφάνεια και σε άλλα όχι. Η ηθική 

κρίση ενός ατόµου εξαρτάται από τις αρχές και τις αξίες του, οι οποίες ενδέχεται να έρχονται σε 

σύγκρουση µε τις αρχές και τις αξίες των άλλων  ενδιαφεροµένων. Οι ηθικές κρίσεις που 

εκφράζονται µε βάση την επαγωγική µέθοδο είναι µόνο πιθανές 122.    

 

Οι ηθικές αρχές καθοδηγούν τη διαδικασία του στοχασµού, συµβάλλουν στη διάκριση του 

βασικού ηθικού προβλήµατος από το υπόλοιπο πλαίσιο, του σχετικού µε τις ηθικές κρίσεις από το 

άσχετο. Με την επίκληση των ηθικών αρχών µία πράξη, επιλογή, πεποίθηση κρίνεται ως 

 
121Toulmin, S., στο ίδιο, σ. 270-271, 273, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 15,  Preston, Ronald H., ‘The Four Principles 
Use: the Possibilities of Agreement between Different Faiths and Philosophies’, στο Principles of Health Care Ethics, 
(ed.) Raanan Gillan, John Wiley and Sons, Great Britain, 1994, σ. 29, Manning , Rita C., ‘A care approach , A historical 
introduction’, στο A Companion to Bioethics, (ed.) Helga Kushe-Peter Singer, Blackwell, Great Britain, 1998, σ. 106-8, 
Murray, T.H., στο ίδιο, σ. 95-96, Urmson, James O., ‘Morality: invention or discovery?’, στο Medicine and moral 
reasoning, (ed.) K.W.M. Fulford, Grant Gillett, Janet Martin Soskice, Cambridge University Press, Great Britain, 1994, 
168-169, Brody, Η., στο ίδιο, σ. 208-209, 211, 214-215. 
122∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(ii), στο ίδιο, σ. 15, Manning, R.C., στο ίδιο, σ.  110-111, 113, May, William F.,  ‘The virtues 
in a professional setting’, στο Medicine and moral reasoning, (ed.) K. W. M. Fulford, Grant Gillett, Janet Martin 
Soskice, Cambridge University Press, Great Britain, 1994, σ. 76, Qiu, Ren-Zong, ‘The Perspective of China: Possible 
Conflicts Between Different Cultures’, στο Poverty, Vulnerability, and the value of human life, A global agenda for 
Bioethics, (ed.) Z. Bankowski and J. H.Bryant, CIOMS, Geneva, 1994, σ. 220, Toulmin, S.,στο ίδιο, σ. 271-2, Rachels, 
J.(iii), στο ίδιο, σ. 16-17.  
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εσφαλµένη. Όµως, οι ηθικές αρχές δεν είναι απόλυτες αλλά απαιτείται να ενσωµατώνονται, να 

ερµηνεύονται και να ιεραρχούνται λειτουργικά εντός ενός συγκεκριµένου πλαισίου. Οι 

συγκεκριµένες συνθήκες (συγκεκριµένο χρονικό, πολιτισµικό πλαίσιο, διαφορετικοί άνθρωποι µε 

διαφορετικούς ρόλους)  είναι η βάση όπου αναδεικνύεται το νόηµα των ηθικών αρχών, 

φανερώνεται η πολυπλοκότητα, αποκαλύπτονται τα όριά τους και κρίνεται αν η ηθική αρχή 

εφαρµόζεται ή πρόκειται για εξαίρεση. Ανάµεσα στις αρχές και τις συνθήκες εφαρµόζεται 

‘διαλεκτική αναστοχαστική ισορροπία’, και όχι µηχανική εφαρµογή των  ηθικών αρχών στα 

συγκεκριµένα ηθικά προβλήµατα 123. 

 

 

ΙΙ.4. Θεµελιώδεις ηθικές αρχές και η συνάφεια τους µε τη βιοηθική   

 
 Οι θεωρητικοί της βιοηθικής επιχειρηµατολογούν βάσει ηθικών εννοιών µε σκοπό την 

προστασία του ανθρώπου από την πιθανότητα της κατάχρησης των σύγχρονων βιοτεχνολογικών 

εξελίξεων. Η ηθική φιλοσοφία, παρατηρώντας την ιστορική ηθική εµπειρία του ανθρώπου, δύναται 

να παρουσιάσει ως ασφαλιστικές δικλείδες της αξιοπρέπειας και της ευηµερίας του ανθρώπου την 

καντιανή προσέγγιση της αυτονοµίας, τη θεωρία των δικαιωµάτων,  την αρεταϊκή θεωρία, τη 

δικαιοσύνη, την εµπιστοσύνη και την ωφελιµιστική προσέγγιση αγαθοεργίας και µη βλάβης.  

 

 

ΙΙ. 4. 1.  α. Ο σεβασµός της αυτονοµίας  
 

Η δυσπιστία στην άσκηση της αυθεντίας και η πρωτόγνωρη δύναµη των γιατρών και των 

επιστηµόνων, λόγω των εξελίξεων της βιοτεχνολογίας και της ιατρικής, οδήγησαν τους ηθικούς 

φιλοσόφους στη µελέτη της αυτονοµίας και των δικαιωµάτων του ατόµου 124. Οι ψυχολόγοι 

συνδέουν την ηθική ωριµότητα του ατόµου µε την ικανότητα αυτονοµίας του. Τη δεκαετία του 

1930, ο Piaget, στο έργο του Moral Judgment of the Child, διακρίνει την ανωριµότητα των παιδιών, 

που θεωρούσαν τις ηθικές επιταγές ως υπακοή σε αµετάβλητους κανόνες, από τη µεγαλύτερη 

ωριµότητα αυτών, που εξέταζαν κριτικά και αναθεωρούσαν τους κανόνες. Επίσης, ο Lawrence 

 
123Beauchamp, T.L.,στο ίδιο, σ.3,7-8,10-11, Jonsen, A.R.(i), στο ίδιο, σ.17,19, Preston,  R.H., στο ίδιο, σ. 28- 29, 
Pellegrino, Edmund D., ‘The Four Principles and the Doctor-Patient Relationship: the Need for a Better Linkage’, στο 
Principles of Health Care Ethics,(ed.) Raanan Gillan, John Wiley and Sons, Great Britain, 1994, σ. 361, Brody, B. (i), 
στο ίδιο, σ. 6, Rachels,  James, στο ίδιο, σ. 22-23.  
124Pellegrino, E.D.- Thomasma, D.C., στο ίδιο, σ. 55, O’ Neill, O., στο ίδιο, σ.2,4,6,8, Kushe, H.-Singer, P., στο ίδιο, σ. 
3.   
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Kohlberg ταυτίζει την ηθική ωριµότητα µε την αυτονοµία του ατόµου στην επιλογή και την κριτική 

των κανόνων 125.  

 

Η έννοια της αυτονοµίας του ατόµου συνδέεται µε τον ωφελιµιστή-φυσιοκράτη φιλόσοφο, 

John Stuart Mill. Ο ίδιος αποφεύγει να χρησιµοποιήσει αυτόν τον όρο, αναφερόµενος στο άτοµο, 

καθώς ο όρος ‘αυτονοµία’, στην εποχή του, παρέπεµπε στην αυτονοµία του λόγου, σύλληψη του 

Kant. Οι µελετητές του έργου του ερµηνεύουν ως αυτονοµία του ατόµου την εισαγόµενη από τον 

Mill έννοια της ‘Πολιτικής ή Κοινωνικής Ελευθερίας’. Ο Mill υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει 

να είναι ελεύθεροι να εκφράζουν έµπρακτα τις πεποιθήσεις τους, χωρίς παρεµπόδιση, από 

συνανθρώπους τους, αναλαµβάνοντας το ρίσκο και τον κίνδυνο.  ∆έχεται ότι η ελευθερία των  

πεποιθήσεων και των ενεργειών   ελέγχεται από αισθήµατα δυσφορίας και περιορίζεται, αν 

χρειαστεί, µέσω ενεργητικής επέµβασης της ανθρωπότητας, όταν η έκφραση της οδηγεί σε 

πρακτικές επιζήµιες στα συµφέροντα των άλλων (On Liberty, σ. 260).  Όµως, σε θέµατα στα οποία η 

στάση του ατόµου δεν επηρεάζει τα συµφέροντα των άλλων, η ατοµικότητα κρίνεται ηθικά ορθό να 

διασφαλίζεται. Γιατί όπου η συµπεριφορά του ατόµου δεν ρυθµίζεται από τον χαρακτήρα του, αλλά 

από τις παραδόσεις και τα έθιµα των άλλων, σηµειώνεται έλλειψη ενός θεµελιώδους στοιχείου της 

ευτυχίας, της ατοµικότητας και της κοινωνικής προόδου. Η ελεύθερη ανάπτυξη της ατοµικότητας 

είναι βασικό στοιχείο της ευηµερίας, αναγκαία προϋπόθεση του πολιτισµού και της παιδείας. Για 

αυτό, χρειάζεται να  αναγνωρίζεται η σηµασία, η εγγενής αξία της ελευθερίας  και να τίθενται όρια 

ανάµεσα στην ελευθερία του ατόµου και τον κοινωνικό έλεγχο (Lib.,261). Αναγνωρίζει ως προνόµιο 

κάθε ώριµου ανθρώπου να χρησιµοποιεί και να ερµηνεύει την εµπειρία µε τον δικό του τρόπο και 

ως θέµα ατοµικής επιλογής να ανακαλύπτει ποια σηµεία της καταγεγραµµένης εµπειρίας 

εφαρµόζονται στη δική του περίπτωση και στον χαρακτήρα του. Ισχυρίζεται ότι τα έθιµα έχουν 

γίνει για συνηθισµένες καταστάσεις και για συνηθισµένους χαρακτήρες (‘customs are made for 

customary circumstances and customary characters’ ). Όµως, ο χαρακτήρας και οι ιδιαίτερες 

περιστάσεις δεν είναι συνηθισµένα. Η άσκηση της επιλογής είναι αναγκαία για την άσκηση των 

ανθρωπίνων ικανοτήτων της αντίληψης, της κρίσης, της διανοητικής δραστηριότητας, της 

φρόνησης και της ηθικής προτίµησης (Lib.,262). Για τον Mill, ο άνθρωπος δεν µία µηχανή 

συναρµολογηµένη σύµφωνα µε ένα µοντέλο και διαθέσιµη να επιτελέσει το έργο που της 

διατάζεται, αλλά ένα δέντρο,  που χρειάζεται να αναπτυχθεί σε όλες τις πλευρές του, σύµφωνα µε 

την τάση εσωτερικών δυνάµεων που τον κάνουν ζωντανό ον (εξελικτικός νατουραλισµός). Για τον 

Mill, έχει χαρακτήρα ο άνθρωπος του οποίου οι επιθυµίες και οι ορµές είναι εκφράσεις της δικής 

του φύσης, όπως αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε από τον πολιτισµό (Lib.,264). Θεωρεί ότι η 

ατοµικότητα συµβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας και ωφελεί το σύνολο (Lib.,266).   

 

 
125O’ Neill,O., στο ίδιο, σ. 24.  
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Επηρεασµένοι από τη θεωρία του Mill, σύγχρονοι φιλόσοφοι (Gerald Dworkin, Ronald 

Dworkin) παρουσιάζουν ως αυτονοµία την ικανότητα του κριτικού στοχασµού ενός  ανθρώπου 

σχετικά µε τις επιθυµίες, τις προτιµήσεις και τους σκοπούς  της πρώτης τάξης, µε αποτέλεσµα την 

αποδοχή τους ή την τροποποίηση τους στο φως των προτιµήσεων και των αξιών της δεύτερης 

τάξης 126. Θεωρούν ότι η ποιότητα  της ζωής ενός ανθρώπου εξαρτάται όχι από την ικανοποίηση 

των επιθυµιών της πρώτης τάξης, αλλά από  την αντίληψη και την υλοποίηση σκοπών, σύµφωνων 

µε τις βαθύτερες πεποιθήσεις του 127. Χάρη στην ικανότητα της αυτονοµίας, το άτοµο δεν είναι 

µόνο ένας παθητικός θεατής των επιθυµιών και των συναισθηµάτων του, αλλά διαµορφώνει και 

επιδιώκει ένα σχέδιο ζωής, σύµφωνο µε τη φύση και τις πεποιθήσεις του. Επιθυµεί η ζωή και η 

απόφασή του να εξαρτάται από τον ίδιο, από δικούς του συνειδητούς σκοπούς και όχι από 

εξωτερικές δυνάµεις, να είναι όργανο των δικών του επιθυµιών και όχι της βούλησης άλλων, να 

είναι υποκείµενο- πρόσωπο και όχι αντικείµενο- πράγµα, να αυτοπροσδιορίζεται, να συλλαµβάνει 

τον εαυτό του ως ένα ενεργό ον µε σκέψεις, επιθυµίες, υπεύθυνο για τις επιλογές του, ικανό να τις 

εξηγεί µε αναφορά σε δικές του ιδέες  και σκοπούς 128. ∆εν προϋποτίθεται ότι οι βαθύτερες 

πεποιθήσεις του είναι προσωπικό δηµιούργηµα. Άλλωστε, οι πεποιθήσεις κάθε ατόµου 

επηρεάζονται από εξωτερικούς , πολιτισµικούς, κοινωνικούς, παράγοντες. Αλλά το άτοµο είναι 

αυτόνοµο, όταν είναι ικανό να αναθεωρεί τις πεποιθήσεις και τις επιθυµίες του και να δικαιολογεί 

την αποδοχή τους 129. 

 

Η συγκεκριµένη προσέγγιση της αυτονοµίας έχει επικριθεί ότι δεν αιτιολογεί γιατί οι πιο 

πολύπλοκες διαδικασίες στοχασµού διασφαλίζουν µία µορφή ανεξαρτησίας, την οποία δεν 

προσφέρουν οι αυθόρµητες επιλογές ούτε γιατί οι επιλογές, που προκύπτουν κατόπιν στοχασµού 

και κριτικής εξέτασης, έχουν µεγαλύτερη αξία. Επιπλέον, η συγκεκριµένη προσέγγιση της 

αυτονοµίας έχει δεχτεί την κριτική ότι προτείνει την αυτονοµία ως ανεξαρτησία, ότι δεν µπορεί να 

λειτουργήσει ως αντίσταση στην επιθυµία κάποιων να βλάψουν, να εξαπατήσουν, να 

εξαναγκάσουν τους συνανθρώπους τους και ότι ενθαρρύνει ηθικά αµφίβολες µορφές ατοµικισµού. 

Χρειάζεται µία οροθέτηση της αυτονοµίας, η οποία θα σέβεται την αξία αυτοκαθορισµού του 

ατόµου και, παράλληλα, θα λειτουργεί ως βάση αλληλεγγύης και αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 

∆ύσκολα η συγκεκριµένη προσέγγιση της αυτονοµίας θα είχε σηµασία για έναν άνθρωπο άρρωστο, 

ιδιαίτερα εξαρτηµένο από τις ενέργειες και την ικανότητα των ειδικών, των οποίων η ειδίκευση και  

η προθυµία προσφοράς βοήθειας δεν είναι εγγυηµένα. Για έναν βαριά ασθενή θα ήταν ιδιαίτερα 
 

126Dworkin, Gerald, Theory and Practice of Autonomy, Cambridge University Press, USA, 1988, σ. 20, 108. 
127Dworkin, Ronald, Life’s Dominion. An argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom, Vintage 
Books, USA,1994, σ. 201-206.  
128Dworkin, G., στο ίδιο, σ. 20, 107, O’ Neill, O., στο ίδιο, σ. 23, Brock, Dan W.(i), Life and Death. Philosophical 
essays in biomedical ethics, Cambridge University Press, USA, 1993, σ. 28, 30, 36, 205. 
129Dworkin, G., στο ίδιο, σ. 38, Childress, James(ii), ‘Autonomy’, στο Cross Cultural Perspectives in Medical Ethics, 
(ed.) R.M. Veatch, Jones and Bartlett Publishers, second edition, USA, 2000, σ. 149-150, Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 
36, Emanuel, E.J., στο ίδιο, σ. 50, Quante, Michael, ‘Precedent Autonomy and Personal Identity’, στο Kennedy Institute 
of Ethics Journal, 9. 4, The Johns Hopkins University Press, 1999, σ. 366.  
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δύσκολο έργο η ανεξάρτητη από τους συµβουλές του γιατρού επιλογή, καθώς στερείται  των 

αναγκαίων γνωστικών ικανοτήτων. Τυπικά, µετά τη διάγνωση του γιατρού, ακολουθεί η πρόγνωση 

και η επιλογή θεραπείας από µία περιορισµένη γκάµα εναλλακτικών δυνατοτήτων 130.  

 

Χρειάζεται µία θεώρηση της αυτονοµίας, η οποία θα αναγνωρίζει την ελευθερία σκέψης, 

δράσης και τα δικαιώµατα του ατόµου και, παράλληλα, θα προστατεύει τα δικαιώµατα και την 

ελευθερία των άλλων. Ο Kant επιτυγχάνει τη σύνδεση της αυτονοµίας του ατόµου µε αρχές 

καθολικές, έγκυρες και αποδεκτές από όλα τα έλλογα όντα. Αντιτίθεται σε όσους θέτουν την αρχή 

καθορισµού της ελεύθερης αιρέσεως µέσα στην ηδονή ή την λύπη που µπορεί κανείς να δοκιµάσει 

από την πραγµατικότητα οποιουδήποτε αντικειµένου, είτε επικαλούνται ως πηγή τις αισθήσεις ή τη 

διάνοια. Κρίνει ότι ανήκουν στην αρχή της φιλαυτίας ή της προσωπικής ευδαιµονίας, 

υποκειµενικοί όροι που έχουν διαφορετική σηµασία στο κάθε άτοµο (ΚΠΛ, σ.30,32-33).  

 

Ο Kant υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος, χάρη στην έλλογη φύση του, είναι πρόσωπο, 

αυτοσκοπός µε απόλυτη αξία, αναντικατάστατος, περιοριστικό όριο κάθε αυθαιρεσίας της 

βούλησης. Καθώς κάθε άνθρωπος θεωρεί την ύπαρξη του κατά τον ίδιο τρόπο εξαιτίας του ίδιου 

ορθολογικού θεµελίου που ισχύει για κάθε έλλογο ον, κάθε άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίζεται 

πάντα συνάµα ως σκοπός. Για αυτό, πριν ενεργήσει κάποιος οφείλει να εξετάσει αν η πράξη του 

µπορεί να συµβιβαστεί µε την ιδέα της ανθρωπότητας ως αυτοσκοπού, αν ο άνθρωπος συµφωνεί µε 

τον τρόπο που ενεργεί απέναντι του και αν η ενέργεια του σέβεται τα δικαιώµατα του άλλου 

ανθρώπου (ΘΜΗ, 65-68). Επειδή, όµως, ο δρων είναι αυτοσκοπός, είναι ηθικά ορθό να υποτάσσεται 

µόνο στους νόµους που ο ίδιος θέτει. Τότε µόνο είναι αυτόνοµος, όταν ο νόµος, µε βάση τον οποίο 

ενεργεί, πηγάζει από τη δική του βούληση. Η αγαθή βούληση πράττει µόνο σύµφωνα µε ένα τέτοιο 

γνώµονα, µέσω του οποίου µπορεί συνάµα να θέλει ο υποκειµενικός της γνώµονας να γίνει 

καθολικός νόµος. Ο άνθρωπος πράττει σύµφωνα µε τη δική του βούληση, η οποία ακολουθώντας 

τον φυσικό της σκοπό είναι καθολικός νοµοθέτης  (ΘΜΗ,70-73). Μόνο η καθολική νοµοθετούσα 

µορφή µπορεί να χρησιµεύσει ως νόµος στη βούληση, σε µία βούληση ανεξάρτητη από τον φυσικό 

νόµο των φαινοµένων, τον νόµο της αιτιότητας. Η βούληση είναι ελεύθερη, όταν η απλή 

νοµοθετούσα µορφή της υποκειµενικής αρχής µπορεί να χρησιµεύσει ως νόµος (ΚΠΛ, σ.45).  

 

Επειδή συχνά οι υποκειµενικοί γνώµονες του ατόµου δεν συµφωνούν κατ’ ανάγκην µε το 

αντικειµενικό αξίωµα των έλλογων όντων ως καθολικών νοµοθετών, το άτοµο αναγκάζεται, 

υποχρεώνεται να πράττει σύµφωνα µε αυτό το αξίωµα (ΘΜΗ, 76). Μέσα στο κράτος σκοπών-

κατασκευή του λόγου που αναφέρεται στη συστηµατική ένωση διάφορων έλλογων όντων µέσω 

κοινών νόµων που καθορίζουν τους σκοπούς σύµφωνα µε  τη καθολική τους ισχύ, σε αφαίρεση από 

 
130O’ Neill, O., στο ίδιο, σ. 3-4, 24-25, 34, 38, 73.  
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τις προσωπικές διαφορές, τους ατοµικούς σκοπούς  (ΘΜΗ,74)-, η  ηθικότητα, η ‘ καθολικότητα του 

υποκειµενικού γνώµονα ως νόµου’ (ΘΜΗ,123), η ανεξαρτησία του γνώµονα του από κάθε κίνητρο, 

επακόλουθο της αυτονοµίας της βούλησης (ΘΜΗ,110) έχει αξιοπρέπεια (ΘΜΗ,77). Η ηθικότητα, που 

υψώνει ένα έλλογο ον, του επιβάλλει να επιλέγει πάντα τον γνώµονα του από τη δική του άποψη, 

αλλά ταυτόχρονα και από άποψη κάθε έλλογου όντος, σαν να ήταν νοµοθετικό µέλος σε ένα 

κράτος σκοπών (ΘΜΗ,83). Ο φόνος, ο εξαναγκασµός, η βία, η βλάβη,  η εξαπάτηση, τα 

βασανιστήρια, ο εκφοβισµός, η δουλεία, η εκµετάλλευση είναι γνώµονες, οι οποίοι δεν είναι 

δυνατό να ισχύσουν ως καθολικοί νόµοι, καθώς κανείς ποτέ,  ακόµη και αν επιθυµούσε την 

επιτέλεση µίας τέτοιας πράξης, δεν θα µπορούσε να δεχτεί να επιτραπεί σε όλους να ενεργούν µε 

αυτόν τον τρόπο 131.  

 

 

ΙΙ. 4. 1. β. Η ενηµερωµένη συγκατάθεση  

 

Η ενηµερωµένη συγκατάθεση (informed consent)  του ασθενούς ή του υποκειµένου έρευνας 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί παρέχει το µέτρο προστασίας ενάντια στον εξαναγκασµό και την 

εξαπάτηση και συνεισφέρει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης 132. Η ενηµερωµένη 

συγκατάθεση θεωρείται, στον χώρο της ιατρικής, άσκηση αυτονοµίας του ατόµου και αποσκοπεί 

στην αποφυγή εξαναγκασµού, εξαπάτησης του ασθενούς εκ µέρους του γιατρού. Προϋποθέτει την 

ανακοίνωση, µε σαφήνεια, των πληροφοριών στον ασθενή σχετικά µε την αναµενόµενη ωφέλεια, 

τους κινδύνους της προτεινόµενης και των εναλλακτικών µορφών θεραπείας -ακόµη και για την 

ύπαρξη θεραπειών που ξεπερνούν τις δυνατότητες του συγκεκριµένου γιατρού-, τις συνέπειες για 

τον ασθενή, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει τη συγκεκριµένη θεραπεία, ως το σηµείο που ο 

ίδιος ο ασθενής επιθυµεί να γνωρίζει. Ο ασθενής, για να µπορεί να αξιολογήσει επαρκώς τις 

προσφερόµενες εναλλακτικές λύσεις, χρειάζεται να έχει γνωστικές ικανότητες κατανόησης των 

πληροφοριών 133.  

 

Η ισχύς της ενηµερωµένης συγκατάθεσης παραβιάζεται, όταν ο ασθενής συγκατατίθεται σε 

µία θεραπευτική αγωγή,  χωρίς επαρκή ενηµέρωση ή κατανόηση των πληροφοριών (µη 

ενηµερωµένη συγκατάθεση),  ή παραπλανάται και εξαπατάται σκόπιµα από άλλους για ό,τι του 

συµβαίνει (εσφαλµένα ενηµερωµένη συγκατάθεση). Μία ακριβής και λεπτοµερής παρουσίαση των 

κινδύνων ενδέχεται να τροµοκρατήσει τον ασθενή, ώστε να αρνηθεί µία ωφέλιµη επέµβαση. Για 

 
131O’ Neill, O., στο ίδιο, σ. 83-88.  
132Ο.π., σ.161.  
133Μαρκεζίνη, Κατερίνα(ii), ‘Η έννοια της συγκατάθεσης ως έκφραση αυτονοµίας του  ασθενούς’, στο Επιστήµη και 
Κοινωνία, Τεύχος 8-9/2002, σ.63, 70-73, Pellegrino, E.D. - Thomasma, D.C., στο ίδιο, σ. 55, Devettere, R.J., στο ίδιο, 
σ.99,104, Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 22,  36. 
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αυτό, κρίνεται σηµαντικό ο γιατρός να µπορεί να υπολογίζει, χάρη στη φρόνηση του, µέχρι ποιο 

σηµείο ένας έλλογος ασθενής θα ήθελε να γνωρίζει και µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να παρουσιάσει 

τους κινδύνους, χωρίς να προκαλέσει υπέρµετρη ανησυχία στον ασθενή του 134.   Ακόµη και αν ο 

γιατρός θεωρεί µία θεραπευτική αγωγή καλύτερη συγκριτικά µε τις εναλλακτικές θεραπείες, οι 

οποίες  οδηγούν σε λιγότερη αποτελεσµατική θεραπεία ή στον θάνατο, ο γιατρός οφείλει να 

παρουσιάσει στον ασθενή όλες τις δυνατές επιλογές και να µην τον εξαναγκάσει να επιλέξει τη 

θεραπεία που κρίνει ανώτερη µέσω σκόπιµης παράλειψης αναφοράς στις άλλες θεραπείες 135.  

 

Η αγαθοεργία διαφοροποιείται από τον ισχυρό πατερναλισµό, την ενέργεια ενός ατόµου ή 

των δηµόσιων αρχών  επέµβασης στην αυτονοµία ενός άλλου χωρίς τη συγκατάθεση του,  µε την 

πρόφαση ότι µόνο αυτοί γνωρίζουν το συµφέρον του.  Ενεργούν πατερναλιστικά, όταν αρνούνται 

να δεχτούν ή να αναγνωρίσουν τις επιθυµίες, επιλογές, ενέργειες του ατόµου, τον εξαπατούν -µέσω 

ευφηµισµού στην περιγραφή των σχεδιασµένων ιατρικών επεµβάσεων και των αποτελεσµάτων 

τους, υπερβολής στην παρουσίαση της προοπτικής ανάρρωσης, αποφυγής  ονοµασιών ασθενειών, 

π.χ. καρκίνος-, τον ενηµερώνουν ανεπαρκώς για τους σκοπούς και τους κινδύνους ιατρικών, 

φαρµακευτικών πειραµάτων, τον εξαναγκάζουν να δεχτεί θεραπεία. Ακόµη και αν µία τέτοια 

στάση θα ωφελούσε τον ασθενή, επικρίνεται ως ηθικά απαράδεκτη, γιατί δίνεται απεριόριστη 

δύναµη στους ειδικούς, µε την οποία ενδέχεται να βλάψουν τους ασθενείς και γιατί απαιτεί και 

παραβλέπει την εξαπάτηση και τον εξαναγκασµό, µέσα κατακριτέα, καθώς παραβιάζουν τα 

δικαιώµατα του ανθρώπου 136.  

 

Η έννοια του αγαθού, όπως την ορίζει κάθε άτοµο, κρίνεται ηθικά ορθό να διαµορφώνει τη 

σχέση ανάµεσα στον γιατρό και τον ασθενή. Το αγαθό του ασθενούς αποτελείται από την 

αποκατάσταση της σωµατικής λειτουργίας και της ψυχολογικής ισορροπίας -σηµαντική η συµβολή 

του γιατρού σε αυτή την επιδίωξη- το υποκειµενικό οριζόµενο από τον ασθενή υπό την οπτική των 

αξιών και των  σκοπών του αγαθό και το αγαθό για τα όλα τα έλλογα όντα (προστασία 

αυτοκαθορισµού). Ο µετριοπαθής  πατερναλισµός, ως προσπάθεια διασφάλισης του συµφέροντος 

ενός ατόµου,  επιτρέπεται σε περιπτώσεις ατόµων που  δεν έχουν (πολύ µικρά παιδιά) ή έχουν 

στερηθεί την ικανότητα του λόγου µόνιµα (άτοµα σε µόνιµη φυτική κατάσταση, σε βαριά µορφή 

άνοιας) ή προσωρινά (επείγοντα περιστατικά) ή ατόµων που εκτελούν επικίνδυνες ενέργειες χωρίς 

να έχουν ενηµερωθεί επαρκώς για τους κινδύνους  137. ∆ικαιολογείται όχι µε την επίκληση ότι οι 

 
134Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 100-103. 
135Waller, Bruce N., ‘Patient Autonomy Naturalized’, στο Perspectives in Biology and Medicine 44.4, Johns Hopkins 
University Press, 2001, σ. 588. 
136O’Neill, O., στο ίδιο, σ.  119, 151.  
137Veatch, Robert M.-Spicer, Carol Mason, ‘Against Paternalism in the Patient-Physician Relationship’, στο Principles 
of Health Care Ethics, (ed.) Raanan Gillan, John Wiley and Sons, Great Britain, 1994, σ. 409-410, Lee, Daniel E., 
‘Physician-Assisted Suicide.Conservative Critique of Intervention’, στο  Hastings Center Report, January-February 
2003,  Pellegrino, E.D., στο ίδιο, σ. 357, Dworkin R., στο ίδιο, σ. 29,  Pellegrino, E.D.-Thomasma, D.C., στο ίδιο, 
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ειδικοί έχουν ένα γενικό δικαίωµα ή καθήκον να ενεργούν πατερναλιστικά αλλά ότι οι ασθενείς, οι 

οποίοι στερούνται γνωστικών ικανοτήτων, προστατεύονται καλύτερα, αν αφεθούν οι ειδικοί και τα 

οικεία τους πρόσωπα να ενεργήσουν µε έναν προσεκτικά ρυθµισµένο και περιορισµένο 

πατερναλισµό 138. 

 

 

II. 3. 2. Αγαθοεργία- µη βλάβη   

 

Από την εποχή του Πλάτωνα, αναγνωρίζεται ότι η ιατρική είναι η επιστήµη που εξετάζει 

και επιδιώκει το συµφέρον του ανθρώπου-ασθενούς (Πολιτεία, 342c-e). Οι Στωικοί φιλόσοφοι 

θεµελιώνουν την αγαθοεργία στην κοινή ανθρώπινη φύση: Ακόµη και στην περίπτωση που τα 

άτοµα δεν γνωρίζονται, ο ένας οφείλει να βοηθά τον άλλον, όταν χρειάζεται βοήθεια, µόνο και 

µόνο, επειδή είναι άνθρωπος, συνδεδεµένος µε τους συνανθρώπους του, όπως τα µέλη ενός 

γιγαντιαίου σώµατος.  

 

Όµως, η αγαθοεργία και η αποφυγή βλάβης ενός ατόµου δεν είναι αυτονόητη, αλλά 

απαιτείται να θεµελιωθεί σε κάποια σταθερή βάση επίκλησης. Σύµφωνα µε τον Kant, ένα άτοµο, το 

οποίο ενεργεί σύµφωνα µε την αυτονοµία του λόγου, δεν θα επιθυµούσε ποτέ να βλάψει άλλα 

πρόσωπα. Ο άνθρωπος αυτός ενεργεί µε γνώµονες, τους οποίους νοµοθετεί ο ίδιος και θα 

µπορούσαν να υιοθετηθούν από όλα τα έλλογα όντα. Θα ήταν αδύνατο να επιθυµεί να ισχύσει ο 

γνώµονας της βλάβης άλλων ανθρώπων ως καθολικός νόµος και να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε 

έλλογο ον να ενεργεί µε τέτοιο τρόπο. Αν η αδιαφορία και η βλάβη των άλλων αναγόταν σε 

καθολικό νόµο, η επιβίωση κάθε ανθρώπου θα κινδύνευε (αντίφαση µε τον νόµο της 

αυτοσυντήρησης), ο άνθρωπος θα στερούταν την αναγκαία, λόγω της τρωτότητας του, βοήθεια των 

συνανθρώπων του για την προσωπική του ανάπτυξη, την επίτευξη  των σχεδίων του, τη δηµιουργία 

πολιτιστικής ζωής. Κανείς δεν θα µπορούσε να δεχτεί την πρόκληση αυτών των συνεπειών, άρα, 

ούτε την καθολίκευση του γνώµονα της βλαβερής συµπεριφοράς. Επιπλέον, όταν κάποιος βλάπτει 

είτε τον εαυτό του είτε κάποιον άλλον, τον χρησιµοποιεί µόνο ως µέσο. Όµως, ο άνθρωπος δεν 

είναι πράγµα, αλλά, χάρη στην έλλογη του φύση, πρόσωπο µε αξία, για αυτό, δεν επιτρέπεται να 

χρησιµοποιηθεί µόνο ως µέσο. Η απόλυτη αξία του ανθρώπου τίθεται ως περιορισµός της 

αυθαίρετης βούλησης των άλλων ατόµων. Η αποφυγή βλάβης είναι τέλειο καθήκον, αναγνωρίζεται 

από όλους και ισχύει για όλους. Οι άνθρωποι, για την αποφυγή της βλάβης, υποστηρίζουν  

 
σ.53,57-58, Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ.  55-56, 59, Devettere, R. J.,  στο ίδιο, σ.69, Singleton, Jane-McLaren, Susan, 
Ethical Foundations of health care: responsibilities in decision making, London,  Mosby, 1995, σ. 145-150, Buchanan, 
Allen(i), ‘Trust in Managed Care Organizations’, στο Kennedy Institute of Ethics Journal, 10.3, Johns Hopkins 
University Press, 2000, σ. 200.    
138O’Neill, O., στο ίδιο, σ. 152.  
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κοινωνικούς και πολιτικούς δεσµούς και πρακτικές, τους οποίους θεωρούν αξιόπιστους, για την 

ασφάλεια όλων,  π.χ. κανονισµούς για την παροχή φροντίδας υγείας (ΘΜΗ, 53-54,67-68) 139.   

 

Ο Kant θεωρούσε την αγαθοεργία ως ατελές καθήκον, γιατί, αν και αναγνωρίζεται από  

όλους, δεν είναι  δυνατό να απαιτείται κάθε άτοµο να προσφέρει όλη την αναγκαία βοήθεια σε 

όλους τους άλλους σε όλες τις περιπτώσεις. Σχετικά µε την προσφορά βοήθειας, ένα άτοµο θα 

µπορούσε να συλλογιστεί αν θα επιθυµούσε ο γνώµονας της µη προσφοράς να αναγνωριστεί ως 

καθολικός νόµος. Τότε, θα ανακάλυπτε ότι αν ο τρόπος σκέψης του να µη προσφέρει τη βοήθεια 

του γινόταν καθολικός νόµος, το ανθρώπινο γένος θα συνέχιζε να υπάρχει, άρα αυτός  ο γνώµονας 

θα µπορούσε να αναχθεί σε καθολικό νόµο. Όµως, είναι αδύνατο να ήθελε ένα τέτοιο αξίωµα να 

ισχύει καθολικά ως ηθικός νόµος, γιατί η βούληση που θα αποφάσιζε κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε 

αντίφαση µε τον εαυτό της, καθώς ο άνθρωπος συχνά χρειάζεται την αγάπη και τη συµπόνια των 

συνανθρώπων του, ενώ µε την καθολίκευση του γνώµονα της µη προσφοράς βοήθειας , θα 

στερούσε τον εαυτό του από κάθε ελπίδα βοήθειας (ΘΜΗ,56).  Καθώς κάθε  άνθρωπος συλλαµβάνει 

τον εαυτό του ως νοµοθέτη σε ένα ‘κράτος σκοπών’,  ανεξάρτητου  από προσωπικές διαφορές και 

ατοµικούς σκοπούς, ξεπερνά τις προσωπικές του επιθυµίες, τα ατοµικά του συµφέροντα, διαθέτει 

τον ίδιο λόγο µε όλους τους ανθρώπους, συµφωνεί στο τι είναι ηθικά σωστό για την ανθρωπότητα. 

Τότε, οι σκοποί όλων των ανθρώπων  είναι κοινοί, και ο καθένας επιδιώκει να προωθήσει τον 

σκοπό των άλλων (ΘΜΗ,69).  

 

Σύµφωνα µε τον  πραξιακό ωφελιµισµό (‘act utilitarianism’), ‘µία πράξη είναι ηθικά ορθή, 

αν παράγει το πιο καλό, όσο το δυνατό,  αποτέλεσµα’. Μία ενέργεια Α είναι ηθικά  ορθή  για έναν 

συγκεκριµένο άνθρωπο να την επιτελέσει σε µία συγκεκριµένη κατάσταση, µόνο αν δεν υπάρχει 

άλλη ενέργεια Β διαθέσιµη σε αυτόν, που θα µπορούσε να παραγάγει πιο ευνοϊκή ισορροπία 

αγαθών αποτελεσµάτων σχετικά µε τα κακά. Αν υπάρχει µία τέτοια πράξη Β, τότε η επιτέλεση της 

Α είναι ηθικά εσφαλµένη. Ο άνθρωπος, χάρη στην αναστοχαστική ικανότητα του λόγου, θέτει την 

πρώτη αρχή (αρχή της ωφελιµότητας ή της ικανοποίηση των προτιµήσεων, των συµφερόντων, ή 

της πραγµατοποίησης των θεωρούµενων αντικειµενικά αγαθών), διακρίνει ως ηθικά αποδεκτή την 

ενέργεια, της οποίας το αποτέλεσµα συµφωνεί µε αυτή την αρχή και, έπειτα, επιτελεί την πράξη 

επίτευξης του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος 140.  

 

Στον ωφελιµισµό των κανόνων (‘rule utilitarianism’), τη θέση της συγκεκριµένης ενέργειας 

λαµβάνουν οι γενικότεροι κανόνες, των οποίων η  πρακτική  εφαρµογή οδηγεί σε αποτελέσµατα, 

που ικανοποιούν την πρώτη αρχή. ‘Ένας κανόνας είναι ηθικά ορθός, αν παράγει το πιο καλό, όσο το 

 
139O’Neill, O., στο ίδιο, σ. 88-89.   
140 Henson, Richard G., ‘Utilitarianism and the Wrongness of Killing’, στο The Philosophical Review, Vol. 80, Issue 3, 
July 1971, σ.  321.  
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δυνατό,  αποτέλεσµα’. Αυτή η θεωρία έχει επικριθεί ως εσφαλµένη, επειδή συνδέει την ηθικότητα 

του ατόµων µε την επιτέλεση πράξεων, που παράγουν καλά αποτελέσµατα. Η διαδικασία επίτευξης 

της πρώτης αρχής, προτού γίνει αποδεκτή, επιβάλλεται να εξετάζεται αν είναι ηθικά ορθή. 

∆ιαφορετικά, ακόµη και θεωρούµενες εσφαλµένες ηθικά πράξεις, π.χ. το ψεύδος, η απάτη, ο φόνος, 

θα µπορούσαν να θεωρηθούν ηθικά ορθές, αν συνέβαλαν στην ικανοποίηση της πρώτης αρχής.  

Όµως, κανείς δεν θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι, ανάµεσα σε δύο πράξεις, που και οι δύο 

θεωρούνται ηθικά ορθές, θα ήταν παράλογο κάποιος να επιλέξει αυτή, που θα του πρόσφερε 

περισσότερη ηδονή ή θα ικανοποιούσε καλύτερα τις επιθυµίες του 141. Η πλειοψηφία των ιατρικών 

επεµβάσεων προσπαθεί να αποµακρύνει µία αιτία δυστυχίας και οι θεραπείες σχεδιάζονται για την 

ωφέλεια ενός ασθενούς.  

 

 

ΙΙ.3. 3. Υποχρεώσεις-  δικαιώµατα    
 

Μια άλλη διάσταση στο ηθικό επιχείρηµα είναι ο λόγος περί δικαιωµάτων, ο οποίος 

αντλείται από θεωρίες συµβολαίου (Locke, Kant). Σύγχρονοι ηθικοί φιλόσοφοι προβάλλουν τα 

δικαιώµατα ως ‘έννοιες γέφυρες  ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη’, πολιτισµικά γεγονότα 

καθολικής υποδοχής που γεφυρώνουν το χάσµα από το είναι στο πρέπει, καθώς τα ανθρώπινα  

δικαιώµατα εκφράζουν τις ανάγκες του ανθρώπου. Ο Nozick στο πρόλογο του έργου του Αναρχία, 

Κράτος και Ουτοπία αναφέρει ‘Τα άτοµα έχουν δικαιώµατα και υπάρχουν πράγµατα που κανένα 

πρόσωπο ή οµάδα δεν µπορούν να τους κάνουν (χωρίς να παραβιάσουν τα δικαιώµατα τους)’. Η 

αναγνώριση και ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα λειτουργεί ως αντίσταση σε κάθε 

αυθαιρεσία, σε κάθε ενέργεια που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 142. Τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα δεν πηγάζουν ούτε δικαιώνονται θεωρητικά από τη βιολογική υφή της ανθρώπινης 

φύσης αλλά από την ηθική της διάσταση ή τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης πράξης. Τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα  διασφαλίζουν  τον σεβασµό για την αυτονοµία των ανθρώπων- δρώντων 
143.    

 

Τα δικαιώµατα ορίζονται ως διεκδικήσεις - δικαιώµατα που συνεπάγονται σχετικά 

καθήκοντα βοήθειας ή υποστήριξης του κατόχου του δικαιώµατος να έχει το αντικείµενο για το 

οποίο έχει δικαιολογηµένη διεκδίκηση. «Ο Α έχει το δικαίωµα στο Χ έναντι στον Β χάρη στο Υ» 

όπου Α είναι το υποκείµενο, ο κάτοχος του δικαιώµατος, Χ το αντικείµενο του δικαιώµατος, σε τι 

έχει το δικαίωµα, Β ο φορέας του σχετικού καθήκοντος, Υ ο λόγος που δικαιολογεί γιατί ο Α έχει 

το συγκεκριµένο δικαίωµα. ∆εν µπορεί ο καθένας να απαιτήσει το αντικείµενο Χ αλλά µόνο αυτός, 
 

141Brody, B., στο ίδιο, σ. 17.  
142∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(ii), στο ίδιο, σ. 16-19, (i), στο ίδιο, σ. 88,  93.                                                                                                   
143O’ Neill, O., στο ίδιο, σ. 6. 
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του οποίου η διεκδίκηση δικαιολογείται µέσω ενδείξεων για την κατοχή. Τα δικαιώµατα είναι 

συσχετικά µε τα καθήκοντα. Αν  ο Α έχει ένα δικαίωµα στο Χ έναντι του Β, τότε, ως λογική 

συνέπεια, ο Β έχει καθήκον να δώσει το Χ στον Α ή να βοηθήσει τον Α να έχει ή να κάνει το Χ, ή 

να αποφύγει να επέµβει στην κατοχή του ή στην πράξη του Α σχετικά µε το Χ.  

 

 Στην έννοια του δικαιώµατος περιέχεται και η προστασία του, όταν δηλαδή ο Α έχει το 

δικαίωµα στο Χ, τότε εννοείται ότι προστατεύεται να έχει το Χ έναντι άλλων προσώπων που 

πιθανόν να διεκδικούσαν την κατοχή του. Τα δικαιώµατα αναφέρονται σε συγκεκριµένα πρόσωπα 

και συνδέονται µε αυτά. Όταν ο Α έχει δικαίωµα στο Χ, η προστασία του δικαιώµατος του στο Χ 

δικαιολογείται επειδή έχει προσωπικό τίτλο κατοχής του Χ,  ώστε το Χ προσωπικά οφείλεται στον 

Α.  Στην περίπτωση που του αφαιρεθεί το Χ, αδικείται προσωπικά, καθώς εµποδίζεται να έχει κάτι 

, που άµεσα του ανήκει. Λόγω της άµεσης σύνδεσης του δικαιώµατος και του φορέα του, το άτοµο 

προβάλλεται όχι ως παθητικός, εξαρτηµένος δέκτης, του οποίου τα δικαιώµατα προστατεύονται 

από άλλα πρόσωπα, αλλά, ως  ανεξάρτητος δρών, που προβάλλει διεκδικήσεις βασισµένες στο 

προσωπικό του τίτλο αγαθών, και απαιτεί οι  άλλοι να τις ικανοποιήσουν. Αν ο  Α έχει το δικαίωµα 

να κάνει το Χ όχι µόνο του δίνεται η δυνατότητα να κάνει το Χ, αν το επιλέξει, αλλά έχει τη 

δυνατότητα να διεκδικήσει  την προστασία του Χ, και δικαιολογείται ηθικά η απαίτηση οι άλλοι να 

µην επέµβουν και να µην τον εµποδίσουν. ∆εν αρκεί,  λοιπόν, να έχει ένα δικαίωµα αλλά πρέπει 

και οι άλλοι να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν ότι το έχει. Η γνώση ότι έχει δικαιώµατα και είναι 

έτοιµος να ενεργήσει σύµφωνα µε αυτά δεν είναι επαρκής, αλλά µόνο αναγκαία προϋπόθεση για 

µία ανθρώπινη και ηθικά ικανοποιητική ζωή. Ο άνθρωπος που δεν διεκδικεί τα δικαιώµατα του 

αλλά απλά δέχεται παθητικά αυτά που του δίνονται είναι δουλοπρεπής, χωρίς αυτοσεβασµό και 

αξιοπρέπεια  144.  

 

Ο άνθρωπος, σύµφωνα µε τον Kant, όταν ενεργεί σύµφωνα µε την αυτονοµία του λόγου, 

αποφεύγει γνώµονες, οι οποίοι δεν µπορούν να αναχθούν σε καθολικούς νόµους. ∆έχεται ως 

υποχρέωση, ως καθήκον, να ενεργεί µόνο σύµφωνα µε νόµους, οι οποίοι είναι δυνατό να ισχύσουν 

για όλα τα έλλογα όντα. Οι υποχρεώσεις συνδέονται δοµικά µε τα δικαιώµατα και οι δύο έννοιες 

θεωρούνται ως απαιτήσεις, ανάλογα από την οπτική του φορέα υποχρέωσης και του φορέα 

δικαιωµάτων. Για τον σεβασµό κάθε δικαιώµατος πρέπει να αναγνωρίζεται µία αντίστοιχη 

υποχρέωση. Η έννοια της υποχρέωσης συνδέεται µε όρους του πράττειν και σχέσεις ανάµεσα σε 

φορείς υποχρεώσεων και φορείς δικαιωµάτων, ενώ τα δικαιώµατα είναι τίτλοι αγαθών, σε 

 
144Gewirth, Α.(ii), ‘Why Rights are Indispensable’, στο Mind, Vol. 95, Issue 379, July1986, σ.  329, 333-335,(i), ‘Are 
There any Absolute Rights?’, στο Theories of Rights, (ed.) J. Waldron, Oxford University Press, USA, 1984, σ. 92-3, 
Feinberg, Joel, ‘The Nature and Value of Rights’, στο Rights, Justice  and the bounds of liberty, Princeton University 
Press, 1980, σ.143-156, Mackie, J.L., ‘Can There be a Right -Based Moral Theory?’, στο Theories of Rights,  (ed.) J. 
Waldron, Oxford University Press, USA, 1984, σ. 169,171.  
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αφαίρεση από την πράξη, ενός άτοµου έναντι άλλων απροσδιόριστων ατόµων, για αυτό, οι 

υποχρεώσεις διακρίνονται πιο εύκολα από τα δικαιώµατα 145 .  

 

Ο Gewirth θεµελιώνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα ελευθερίας σε σφαίρες ατοµικής δράσης 

και κοινωνικών θεσµών µέσω της ‘αρχής της  γενικής συνέπειας’. Καθώς η ελευθερία και η 

ευηµερία κρίνονται ως βασικές προϋποθέσεις δράσης, κάθε ενεργών πρέπει να θεωρεί αυτές τις 

προϋποθέσεις αναγκαία αγαθά για τον εαυτό του, αφού χωρίς αυτά δεν θα ήταν σε θέση να 

πραγµατοποιεί τους σκοπούς του. Κάθε ενεργών πρέπει να δεχτεί ότι (1) Πρέπει να έχει ελευθερία 

και ευηµερία. Χάρη στο (1) πρέπει να δεχτεί το (2) Έχει δικαιώµατα ελευθερίας και ευηµερίας. Αν 

απορρίψει το (2), τότε, συνεπάγεται η απόρριψη και του (3) Όλοι οι άλλοι άνθρωποι πρέπει να 

απέχουν από αφαίρεση ή επέµβαση στην ελευθερία και την ευηµερία του. Απορρίπτοντας το (3) 

συνεπάγεται η αποδοχή του (4) Άλλοι άνθρωποι ενδέχεται να του αφαιρέσουν ή να επέµβουν στην 

ελευθερία ή την ευηµερία του. Αλλά αν δεχτεί το (4), αναγκάζεται να δεχτεί το (5), θα στερηθεί την 

ελευθερία και την ευηµερία του. Το (5) έρχεται σε  αντίφαση µε το (1). Επειδή κάθε έλλογος και 

ώριµος ενεργών  δέχεται το (1), επιβάλλεται να απορρίψει το (5). Αφού το (5)  έπεται από την 

άρνηση του (2), κάθε ενεργών πρέπει να απορρίψει αυτή την άρνηση,  και να δεχτεί το (2). Έχει 

δικαιώµατα στην ελευθερία και στην ευηµερία. Μέσω της εφαρµογής της λογικής αρχής της 

καθολικότητας γενικεύεται ότι όλοι οι δρώντες  έχουν δικαιώµατα στην ελευθερία και την 

ευηµερία. Αφού κάθε ενεργών χρειάζεται να έχει δικαιώµατα για να δύναται να ενεργεί, 

συνεπάγεται µε  λογική αναγκαιότητα η θεώρηση ότι όλοι οι δρώντες έχουν τα ίδια δικαιώµατα. 

Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, απαιτείται κάθε άνθρωπος να ‘πράττει έτσι ώστε να σέβεται τα 

κατηγοριακά δικαιώµατα των άλλων και τα δικά του’, έτσι τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα, τα 

οφέλη και τα φορτία µοιράζονται αµοιβαία. Η ‘αρχή γενικής συνέπειας’ εµποδίζει τη 

χρησιµοποίηση ενός  ανθρώπου απλά ως µέσου στην ευηµερία των άλλων 146.  

 

Ο Mill επιδιώκει να συσχετίσει την αρχή της δικαιοσύνης µε την αρχή της ωφέλειας. 

∆ιακρίνει ανάµεσα σε νοµικά και ηθικά δικαιώµατα. Τα νοµικά δικαιώµατα παρέχονται και 

αναγνωρίζονται από τους νόµους, επειδή όµως ενδέχεται να πρόκειται για άδικους νόµους, να 

παραβιάζουν ηθικά δικαιώµατα. Υποστηρίζει ότι, όταν κάποιος έχει απεµπολήσει προηγουµένως  

κάποιο δικαίωµα του, τότε δεν υφίσταται πιθανότητα παραβίασης αυτού του δικαιώµατος (Ut.,241-

242). Στοιχείο της έννοιας του καθήκοντος είναι ότι ένα πρόσωπο ενδέχεται δίκαια να εξαναγκαστεί 

να ανταποκριθεί στην επιτέλεση του. Η επιτέλεση του απαιτείται από έναν άνθρωπο, όπως κάποιος 

θα του ζητούσε να καταβάλλει το χρέος του. ∆ιαχωρίζει την ηθική υποχρέωση από τις αρέσκειες ή 

απαρέσκειες. ∆εν µπορεί να εξαναγκαστεί κάποιος να επιτελέσει µία πράξη, απλά επειδή το 

 
145O’ Neill, O., στο ίδιο, σ. 78-82. 
146Gewirth, A.(ii), στο ίδιο, σ.  338-340, (i), στο ίδιο, σ. 100.  



 70

                                                

επιθυµεί κάποιος άλλος, δεν κατηγορείται ούτε τιµωρείται για αυτό (Ut.,246).  ∆ιακρίνει ανάµεσα σε 

ατελή καθήκοντα- αν και αναφέρονται σε πράξεις υποχρεωτικές επιτέλεσης, οι ιδιαίτερες συνθήκες 

επιτέλεσης (χρόνος, κατεύθυνση) αφήνονται στην επιλογή του ατόµου (π.χ. φιλανθρωπία, 

αγαθοεργία)- και τέλεια καθήκοντα (δικαιοσύνη). Μόνο απέναντι στα τέλεια καθήκοντα δίνεται το 

δικαίωµα σε κάποιον άλλον να προβάλλει τη διεκδίκηση του, ενώ στα ατελή καθήκοντα δεν 

αντιστοιχεί διεκδίκηση (Ut.,247). Ισχυρίζεται ότι, όταν κάποιος έχει ένα δικαίωµα, έχει µία έγκυρη 

αξίωση η κοινωνία να προστατεύσει την κατοχή του, µε τον νόµο ή την παιδεία ή την κοινή γνώµη 

(Ut.,250). Υποστηρίζει ότι η επιθυµία τιµωρίας ενός προσώπου που έβλαψε κάποιο άλλο πηγάζει 

από το ένστικτο αυτοάµυνας και το αίσθηµα συµπάθειας. Χάρη στην ανώτερη νοηµοσύνη του, το 

άτοµο συλλαµβάνει µία κοινότητα συµφέροντος ανάµεσα σε αυτόν και την κοινωνία στην οποία 

µετέχει και, για αυτό, αντιλαµβάνεται κάθε απειλή εναντίον της  ασφάλειας της κοινωνίας ως 

απειλή προς τον εαυτό του, και αντιπροβάλλει το ένστικτο της αυτοάµυνας. Η δύναµη της 

συµπάθειας του δίνει τη δυνατότητα να δεθεί µε την ανθρωπότητα, ώστε κάθε επώδυνη πράξη 

εναντίον της του προκαλεί το αίσθηµα της συµπάθειας και τον ωθεί να αντισταθεί (Ut.,248).  

 

Σύµφωνα µε τον Mackie J.L., υπάρχει η  δυνατότητα παραγωγής δικαιωµάτων από άλλα 

δικαιώµατα: Αν ο Α έχει δικαίωµα να κάνει το Χ, αλλά είναι αδύνατο να κάνει το Χ, αν δεν κάνει 

το Υ. Η κατοχή του δικαιώµατος Υ βασίζεται στην αναγκαιότητα προϋπόθεσης της για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης του δικαιώµατος του Χ 147.  

 

Τα δικαιώµατα δεν εφαρµόζονται απόλυτα. Ο κάτοχος του δικαιώµατος δεν υποχρεώνεται  

πάντα να ασκεί το δικαίωµα του. Για να καλλιεργείται ο άνθρωπος, από ηθική άποψη, χρειάζεται 

να γνωρίζει πότε οφείλει να αναιρεί το δικαίωµα του, να απαλλάσσει τους άλλους από τα  σχετικά 

καθήκοντα.  Η κατοχή του δικαιώµατος απλώς του δίνει την ελευθερία βούλησης να  διεκδικήσει 

το αντικείµενο του δικαιώµατος. Αυτή η δυνατότητα της επιλογής δίνει στα δικαιώµατα ακόµη 

µεγαλύτερη αξία, καθώς δίνεται στο άτοµο, που, ενώ συναισθάνεται τη δύναµη, που έχει χάρη σε 

αυτά, η δυνατότητα να τα θυσιάζει εκούσια και να απαλλάσσει τους άλλους από την υποχρέωση 

ικανοποίησης τους. Σηµαντική είναι η διάκριση ανάµεσα σε άτοµα που επιλέγουν να 

απεµπολήσουν ένα δικαίωµα και σε άτοµα που παρά τη θέληση τους στερούνται ενός δικαιώµατος, 

λόγω προηγούµενων µη αποδεκτών, από κοινωνική άποψη, ενεργειών τους 148. Στην περίπτωση 

που ο Α έχει καθήκον απέναντι στο δικαίωµα του Β, Χ, και αδυνατεί, λόγω πιεστικότερης 

υποχρέωσης απέναντι στο δικαίωµα του Γ, Υ, να τηρήσει την υποχρέωση του απέναντι στον Α, 

τότε µε συναίνεση του Α αίρεται η συγκεκριµένη υποχρέωση και αντικαθίσταται  από  νέα 

αναγνώριση δικαιώµατος και υποχρέωσης. Αν και τα υποκείµενα των δικαιωµάτων είναι εξίσου 

 
147Mackie, J. L.,  στο ίδιο, σ. 170.  
148Brody, B., στο ίδιο, σ. 22, Feinberg, J., στο ίδιο, σ. 156 - 157.  
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σεβαστά, τα αντικείµενα είναι δυνατό να ταξινοµούνται ιεραρχικά. Κάποια δικαιώµατα, π.χ. το 

δικαίωµα στη ζωή, αναγνωρίζονται ως πιο θεµελιώδη, ότι έχουν µεγαλύτερη ηθική δύναµη από 

άλλα π.χ. το δικαίωµα στην εµπιστευτικότητα. Κάποιος θα µπορούσε να παραβεί το καθήκον του 

απέναντι στο δικαίωµα ενός ανθρώπου , αν η τήρηση του έβλαπτε άλλους ανθρώπους π.χ. 

παράβαση του καθήκοντος µη στέρησης ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις αυτοάµυνας, πολέµου, 

απειλής εναντίον της ζωής πολλών αθώων ανθρώπων 149.   

 

Σύµφωνα µε εκτίµηση του Alan Gewirth, τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν τη δυνατότητα  

να λειτουργούν ως  πυρηνικά στοιχεία µίας οικουµενικής ηθικής. Πρόσφατα, λόγω της ανησυχίας 

για τις ηθικές  προεκτάσεις των πειραµάτων της κλωνοποίησης ως τεχνικής ανθρώπινης 

αναπαραγωγής, γίνεται καταφανές ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις αδυνατούν να προσφέρουν  

προστασία, λόγω της απουσίας ανάλογης νοµοθεσίας σε άλλες χώρες. Αναγνωρίζεται ως ηθικό 

αίτηµα µία  προσέγγιση οικουµενικής  ηθικής, βασισµένης   σε κοινές  αξίες,  στην πίστη στον 

άνθρωπο και στο µέλλον του. Τα δικαιώµατα χαίρουν διαπολιτισµικής συναίνεσης  και  προωθούν,  

χάριν  στην ορθολογικότητα και την  καθολικευσιµότητα τους,  το σχέδιο για  ένα οικουµενικό 

ηθικό θεσµό ζωής. Μία ηθική προσέγγιση που λαµβάνει σοβαρά υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώµατα,   

όχι , όµως,  απόλυτα και µονοµερώς αλλά σε σχέση  µε τo πλαίσιο  εφαρµογή  τους και σε 

αλληλεπίδραση µε άλλες οπτικές (αρεταϊκή ηθική, δεοντοκρατικός σεβασµός  προσωπικής 

αυτονοµίας, ωφελιµιστική θεώρηση συνεπειών σε άλλους ανθρώπους) προβάλλεται ως  

απαραίτητη θεωρητική  υποδοµή στην επεξεργασία των  ηθικών θεµάτων 150.   

 

 

ΙΙ.3. 4. Εµπιστοσύνη  
  
 

Η εµπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την πρόοδο της ιατρικής, της επιστήµης και 

της βιοτεχνολογίας, γιατί ο απόλυτος σκεπτικισµός και η  απόλυτη δυσπιστία  παραλύουν κάθε 

απόπειρα δράσης.  Όµως, στην εποχή της νεωτερικότητας, παρ’ όλη την επιστηµονική-τεχνολογική 

πρόοδο, οι άνθρωποι δυσπιστούν απέναντι στους επαγγελµατίες υγείας, τους  νοµοθέτες, τους 

πολιτικούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, τους επιστήµονες, 

κατηγορώντας τους ότι επιδιώκουν το προσωπικό τους  συµφέρον και όχι των ασθενών και του 

κοινού. Για πρακτικούς λόγους,  ο άνθρωπος υποχρεώνεται να εµπιστεύεται κάποιον άλλον για την 

επίτευξη των σχεδίων του. Η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται, µε µυριάδες τρόπους, από την ιατρική , 

την επιστήµη και τη βιοτεχνολογία. Παρατηρείται ότι, όταν κάποιος θεωρεί τους άλλους 

αναξιόπιστους, εµπιστεύεται χωρίς διάκριση ανάµεσα σε γιατρούς ικανούς, ανίκανους, 

 
149Brody, B., στο ίδιο, σ. 23, Gewirth, A.(i), στο ίδιο, σ. 90, 93, 98.  
150∆ραγώνα-Μονάχου, Μ.(ii), σ. 8-10, 16-19.  
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επιστηµονικές και αβάσιµες διαγνώσεις.  Η εµπιστοσύνη αυξάνεται, όταν κάθε άτοµο νιώθει ότι οι 

άλλοι σέβονται τα συµφέροντα, τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια του 151.  

 

 Η εµπιστοσύνη δεν είναι έκφραση βεβαιότητας για τη µέλλουσα δράση των άλλων. 

Πλεονάζει, όταν η ενέργεια και τα αποτελέσµατα της είναι εγγυηµένα. Αλλά χρειάζεται, ακριβώς 

όταν και επειδή ο άνθρωπος στερείται βεβαιότητας για τη µέλλουσα δράση των άλλων. Άλλοτε, 

δείχνει κάποιος εµπιστοσύνη στους άλλους π.χ. στον γιατρό, λόγω της ειδίκευση τους και, άλλοτε, 

εµπιστεύεται ξένους, π.χ. οδική συµπεριφορά. Όταν εµπιστεύεται τους άλλους,  δεν περιµένει ότι 

αυτοί πρόκειται να θέσουν τα συµφέροντα του πάνω από τα δικά τους. Η εµπιστοσύνη  του στα 

άτοµα, στα ιδρύµατα, στους δηµόσιους υπαλλήλους, στους επαγγελµατίες δεν βασίζεται στο 

σκεπτικό ότι αυτοί είναι καλοπροαίρετοι απέναντι του, π.χ. ασθενής, ο οποίος γνωρίζει ότι ο 

γιατρός τον θεωρεί ενοχλητικό και δεν δείχνει καλή θέληση , όµως τον εµπιστεύεται.  Οι γνώµες 

των άλλων για την  αξιοπιστία ενός προσώπου είναι χρήσιµες, αλλά όχι αναγκαίες και επαρκείς για 

την ένδειξη εµπιστοσύνης, καθώς δεν υπάρχει εγγύηση ότι ένα αξιόπιστο άτοµο είναι πάντα 

πρόσωπο εµπιστοσύνης 152.  

 

 Το άτοµο οφείλει να είναι προσεκτικό ποιον εµπιστεύεται, ώστε να ωφελείται από την 

επιλογή του. Προτείνεται ο ασθενής να εµπιστεύεται τον γιατρό του, όχι  απλώς επειδή είναι µέλος 

του ιατρικού επαγγέλµατος, αλλά επειδή του παρουσιάζει ενδείξεις για την ιατρική του 

επιδεξιότητα και την ηθική του ακεραιότητα (τεχνική ειδίκευση, αφοσίωση στον ασθενή)  ή την 

αξιοπιστία του νοσηλευτικού ή του ερευνητικού ιδρύµατος, για το οποίο εργάζεται. Ο 

συγκεκριµένος οργανισµός προσφοράς περίθαλψης, για να ανταποκρίνεται στην εµπιστοσύνη των 

ανθρώπων, οφείλει να παρουσιάζει στοιχεία διαδικαστικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στην περικοπή 

θεραπείας ωφέλιµης στον ασθενή λόγω κόστους,  να επιτρέπει στους εργαζόµενους να κρίνουν  

εποικοδοµητικά τις τακτικές και τις αποφάσεις του οργανισµού, να αναγνωρίζει την υποχρέωση  

του απέναντι στην ανθρωπότητα και να αξιολογεί την τεχνική ειδίκευση των εργαζοµένων. Οφείλει 

να αποφεύγει διακρίσεις, να προσφέρει θεραπεία σε όλους  τους ασθενείς ανάλογα µε την ανάγκη 

τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, την  ηλικία και άλλα, από ηθική άποψη,  

αυθαίρετα κριτήρια, να µεταχειρίζεται αµερόληπτα  όµοιες περιπτώσεις µε όµοιο τρόπο, να 

δηµοσιοποιεί τους κανονισµούς λειτουργίας 153.  

 

Τέτοιοι κανονισµοί ενδέχεται να αυξήσουν την αξιοπιστία των γιατρών, των επιστηµόνων 

και των ιδρυµάτων. Αυτό, όµως, δεν συνεπάγεται την αύξηση της εµπιστοσύνης απέναντι τους  154. 

 
151O’ Neill, O.,  στο ίδιο, σ. ix, 3, 7-8, 11-15, 24, Buchanan, A.(i), στο ίδιο, σ. 189-190.  
152O’ Neill, O., στο ίδιο, σ. 13-15. 
153Buchanan, A.(i), στο ίδιο, σ. 190-191,195,197-198,201-203.  
154O’Neill, O.,στο ίδιο, σ. 137.  
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Ο  J. S. Mill προσεγγίζει το θέµα της εµπιστοσύνης υπό την οπτική της δικαιοσύνης. Θεωρεί άδικο 

κάποιος να διαψεύσει την εµπιστοσύνη ενός άλλου προσώπου απέναντι του, παραβιάζοντας τη  

µεταξύ τους συµφωνία , προδίδοντας προσδοκίες που προκάλεσε µε τη στάση του συνειδητά και 

εκούσια (Utilitarianism, 243). Ακόµη και αν ένα άτοµο ενεργεί σύµφωνα µε την αυτονοµία του λόγου,  

δηλαδή σύµφωνα µε γνώµονες, αποδεκτούς από όλα τα έλλογα όντα, και, κατά συνέπεια, 

απορρίπτει τους  γνώµονες της καταστροφής, της εξαπάτησης, του εξαναγκασµού και στηρίζει την 

επιβίωση και την ικανότητα της δράσης των άλλων, δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι αλάνθαστα 

αξιόπιστος και ότι η εµπιστοσύνη των άλλων προς αυτόν δεν θα είναι παραπλανηµένη 155. Η 

ενήµερη συγκατάθεση του ασθενούς ή του υποκειµένου έρευνας προστατεύει τον άνθρωπο ενάντια 

στον εξαναγκασµό και την εξαπάτηση και συνεισφέρει στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης 156.  

 

 

ΙΙ. 3. 5. ∆ικαιοσύνη  
 

Είναι αδύνατο κάθε άνθρωπος να στηρίζει ενεργητικά την επιβίωση όλων των 

συνανθρώπων του και τις ικανότητες δράσης τους, για αυτό, είναι παραπλανητική η πεποίθηση ότι 

κάθε άτοµο έχει υποχρέωση να µειώνει τον πόνο και τον θάνατο των ανθρώπων και, άρα, αβάσιµη 

η επίκληση ενός καθολικού δικαιώµατος στην εξάλειψη του πόνου και στην υγεία. Όµως, δεν είναι 

παράλογη η σκέψη ότι οι εύπορες και τεχνολογικά προηγµένες κοινωνίες µπορούν και είναι 

υποχρεωµένες να δηµιουργούν ιδρύµατα, τα οποία πρόκειται να επιδιώκουν τη µείωση των 

ασθενειών, του πόνου των ανθρώπων και την ικανοποίηση των αναγκών τους 157. Εντός ενός 

τέτοιου πλαισίου, αναγνωρίζονται δικαιώµατα στην προσφορά φροντίδας υγείας  158.  

 

Σε κάθε οικονοµικά αναπτυγµένη κοινωνία, το σύστηµα υγείας, όµως, λόγω σοβαρών   

περιορισµών στη διάθεση των πόρων υγείας, αναγκάζεται να αποφασίσει ποια αναλογία συνολικών 

πόρων πρόκειται να δαπανηθεί στη φροντίδα υγείας, πόσοι πόροι αναλογούν, σε ποιες ασθένειες 

και αναπηρίες του ανθρώπου και σε ποιες µορφές θεραπείας θα δοθεί προτεραιότητα, σε ποια µέλη 

της κοινωνίας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση µε τις ανάγκες υγείας, ποιες µορφές θεραπείας 

είναι πιο αποτελεσµατικές ανάλογα µε το κόστος. Η διανοµή των πόρων φροντίδας της υγείας είναι 

θέµα δικαιοσύνης ή ισότητας, όπου στα συµφέροντα όλων των ενδιαφεροµένων -ασθενών, 

 
155Ο.π., σ. 145,149-150.  
156Ο.π., σ. 161.  
157Ο.π., σ. 150.  
158Το 1976, µέσω της ∆ιακήρυξης του Οργανισµού  Παγκόσµιας Υγείας, αναγνωρίζεται ότι ‘Η απόλαυση του 
υψηλότερου εφικτού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση φυλής, 
δόγµατος, πολιτικής πεποίθησης, οικονοµικής ή κοινωνικής κατάστασης’.  
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επαγγελµατιών φροντίδας υγείας, ευρύτερης κοινωνίας- είναι ηθικά ορθό να δίνεται το οφειλόµενο 
159.  

 

Σύµφωνα µε µία συνεπειοκρατική προσέγγιση, η διανοµή των πόρων φροντίδας της υγείας 

ρυθµίζεται από τον υπολογισµό των καλύτερων αποτελεσµάτων προς τη συγκεκριµένη δαπάνη 

χρηµάτων. Τα αποτελέσµατα κάθε θεραπείας  ως προς τη γενική ευηµερία, την ικανοποίηση 

προτιµήσεων, υπολογίζονται ποσοτικά (QALYs 160) και συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα 

εναλλακτικών πρακτικών. Αν, π.χ., πέντε άνθρωποι γίνονται πιο ευτυχισµένοι µε τη πράξη Χ έναντι 

ενός που γίνεται ευτυχισµένος µε την πράξη Υ, τότε η πράξη Χ είναι πέντε φορές καλύτερη από 

την πράξη Υ.  Παράλληλα, λειτουργεί ως κριτήριο η σωτηρία αυτών που προβλέπεται ότι θα 

συµβάλλουν στην επίτευξη του µεγαλύτερου αγαθού για τον µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων.  Η 

ηθική και η κοινωνική ωφελιµιστική ευθύνη απαιτεί τη διανοµή µόνο σε αυτούς που έχουν εύλογη 

προοπτική ανταπόκρισης στη θεραπεία. Μέσω ιατρικών κριτηρίων, αποκλείονται οι µη ‘ιατρικά 

αποδεκτοί’(π.χ. στις µεταµοσχεύσεις αναγκαίες ιστολογικές και αιµατολογικές ιατρικές εξετάσεις)  
161.  

 

Παραµένει δύσκολη η πρόβλεψη ποιο θα είναι το ‘αγαθό’ σε µερικά χρόνια, ποιες ανάγκες 

θα είναι µεγαλύτερες, ποιες θα είναι οι συνέπειες των εκάστοτε επιλογών, αν ο συγκεκριµένος 

επιλεγµένος άνθρωπος πραγµατοποιήσει τη δυνάµει λειτουργία του στην κοινωνία και η σύγκριση 

διαφορετικών αναγκών (του πνεύµατος (παιδεία, θρησκεία, τέχνη) της πολιτικής ζωής, της 

οικονοµικής δραστηριότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης). Η ωφελιµιστική προσέγγιση µειώνει 

την αξία του ανθρώπου και την περιορίζει στον κοινωνικό του ρόλο, τις σχέσεις και τις  λειτουργίες 

του, την παρελθούσα  ή την µελλοντική συνεισφορά του στην κοινωνία. Ο άνθρωπος νιώθει όχι ως 

σκοπός αλλά ως µέσο στην ιατρική πρόοδο ή  την επίτευξη του µεγαλύτερου κοινωνικού αγαθού. 

Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει ότι κρίνεται σύµφωνα µε την κοινωνική του προσφορά, λόγω της 

παραβίασης της αξιοπρέπειας του, µειώνεται η εµπιστοσύνη του στους αρµόδιους φορείς.  

 

Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε µία µορφή ‘γραφειοκρατικού πατερναλισµού’, που δεν δίνει 

σηµασία στο γεγονός ότι µε αυτά τα κριτήρια διανοµής µειώνεται η αυτονοµία και η δυνατότητα 

 
159Charlesworth, M. J., Bioethics in a liberal society, Cambridge University Press, England, 1993, σ. 107, 110, 
Singleton, J.-McLaren, S., στο ίδιο, σ. 47, 50.  
160 Όσο µεγαλύτερη ποσότητα QALYs παράγεται, τόσο καλύτερο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται.  ‘Η ουσία ενός  QALY 
είναι ότι θεωρεί την προσδοκία ενός χρόνου ζωής µε υγεία άξιας 1, αλλά θεωρεί έναν χρόνο προσδοκίας ζωής χωρίς 
υγεία αξίας λιγότερης από 1. Η αξία είναι χαµηλότερη, όσο χειρότερη είναι η ποιότητα ζωής ενός ατόµου χωρίς υγεία. Αν 
το να πεθάνει αξίζει 0, είναι πιθανό η ποιότητα ζωής κάποιου να κρίνεται χειρότερη από το να είναι νεκρός’. Μόνη βάση 
υπολογισµού QALYs είναι η σωµατική κινητικότητα και η απελευθέρωση από τον πόνο (Singleton, J.-McLaren, S., 
στο ίδιο, σ. 50-51). ∆ύναµη καθήκοντος της αγαθοεργίας = πιθανότητα επιτυχίας Χ ποιότητα ζωής Χ διάρκεια ζωής / 
κόστος.  Η ποιότητα ζωής δεν µπορεί να µετρηθεί, να εκτιµηθεί ποσοτικά, πρόκειται για µηχανική εκτίµηση οφελών 
χωρίς ευαισθησία στο πως πραγµατικά νιώθουν τα άτοµα (Emanuel, E.J.(i),στο ίδιο,σ. 74).  
161Childress, James F. (iii), Practical Reasoning in Bioethics, Bloomington: Indiana University Press, USA, 1997, σ. 
172.  
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επιλογής των ατόµων.  Αν και όλες οι ανθρώπινες ενέργειες έχουν αποτελέσµατα, δεν µπορούν να 

µετρηθούν πάντα έναντι του κόστους της οικονοµικής δαπάνης. Μία µειοψηφία ατόµων, π.χ. ο 

ασθενής που χρειάζεται θεραπεία υψηλού κόστους, βρίσκεται σε δυσχερή µειονεκτική θέση, αλλά 

αυτή η αδικία παραβλέπεται, χάρη των µεγαλύτερων οφελών της πλειοψηφίας. Η αξία της 

δικαιοσύνης κρίνεται αθέµιτο να περιορίζεται σε µία κλίµακα µέτρησης αποτελεσµάτων, αδιάφορη 

στην προστασία της αυτονοµίας του ατόµου και των  συµφερόντων των µειονοτήτων και των 

αδύναµων οµάδων. Η ωφελιµιστική προσέγγιση δικαιοσύνης επικρίνεται ότι δίνει προσοχή όχι στα 

άτοµα αλλά στις ποσότητες ευτυχίας 162. Η αρχή της δικαιοσύνης προκαλεί δυσκολία σχετικά µε 

την ερµηνεία της αλλά και, κατόπιν, µε την εφαρµογή της σε συγκεκριµένα προβλήµατα.  

 

 

ΙΙ. 3. 6. Αρετές   

 

Σύµφωνα µε την αρεταϊκη προσέγγιση, ο ενάρετος άνθρωπος επιδιώκει να ενεργεί ενάρετα, 

να επιτελεί πράξεις που συµβάλλουν στην τελειοποίηση του. ∆εν ακολουθεί κανόνες και αρχές 

µηχανικά 163. Για τη δηµιουργία µίας σχέσης εµπιστοσύνης ο γιατρός προσπαθεί να γνωρίσει τον 

χαρακτήρα του ασθενούς, τις επιθυµίες του, ιδιαίτερα σε κρίσιµες περιπτώσεις ασθένειας, 

ανικανότητας, θανάτου. Βοηθά τον ασθενή να λαµβάνει σηµαντικές αποφάσεις, όπως απόσυρση ή 

άρνηση θεραπείας στήριξης ζωής, καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, αίτηµα για υποβοηθούµενο 

θάνατο, έκτρωση. Οφείλει να γνωρίζει τη γνώµη του ασθενούς του, προτού παρουσιαστεί µία 

επείγουσα κατάσταση ή ο ασθενής χάσει την ορθολογική του ικανότητα. Παρουσιάζει τα κλινικά 

δεδοµένα, όσο το δυνατόν αντικειµενικά, χωρίς να εξαπατά ή να εξαναγκάζει τον πελάτη του να 

συγκατατεθεί σε προτάσεις, συµφέρουσες στον ίδιο. Τον βοηθά να υπολογίσει την 

αποτελεσµατικότητα, το όφελος και τους κινδύνους, όσο πιο προσεκτικά επιτρέπουν οι συνθήκες. 

Στην παρουσίαση των πληροφοριών, διακρίνει τα σίγουρα δεδοµένα από τις αβέβαιες, άγνωστες 

πιθανότητες. Αυτή η σχέση δεν µπορεί να αντικατασταθεί από µία έγγραφη δήλωση 

προγενέστερων οδηγιών, καθώς ο ασθενής αποκαλύπτει λεπτοµέρειες του χαρακτήρα του και ο 

γιατρός νιώθει µεγαλύτερη δέσµευση να επιτελεί κάθε πράξη, που αρµόζει στον συγκεκριµένο 

άνθρωπο. Η σχέση εµπιστοσύνης υποδαυλίζεται, όταν ο γιατρός ξεχνά να παρουσιάσει τα 

αποτελέσµατα µίας εξέτασης, αποτυγχάνει να επιτελέσει κάποια αναγκαία θεραπευτική αγωγή, 

προσπερνά ερωτήµατα του ασθενούς 164.  

 

 
162Charlesworth, M.J., στο ίδιο, σ. 111-112, 114-117, Childress, J.F. (iii), στο ίδιο, 171, 173-174, 177,  Singleton, Jane-
McLaren, Susan, στο ίδιο, σ. 48-52, Buchanan, Allen(ii), ‘Justice : A philosophical Review’,    στο Veatch, R.M., 
Crosscultural Perspectives in Medical Ethics, Jones and Bartlett Publishers, UK , 1989, σ. 164-165.  
163Pellegrino, E. D.-Thomasma,  D. C., στο ίδιο, σ. 166, Brody, Howard, ‘The Four Principles and Narrative Ethics’, 
στο  Principles of Health Care Ethics, (ed.) Raanan Gillan, John Wiley and Sons, Great Britain,1994, σ. 211-212.  
164Pellegrino , Edmund D. - Thomasma , David C. , στο ίδιο , σ. 76 - 77 .  
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Ο γιατρός δεν µπορεί να γιατρέψει, χωρίς να συναισθάνεται και να γνωρίζει τις αποχρώσεις 

της δύσκολης κατάστασης και τα συναισθήµατα του ασθενούς. Η συµπόνια του γιατρού δεν µπορεί 

να εκφραστεί µέσω της θέσης αρχών, κανόνων, ή καθηκόντων αλλά της διάθεσης  του να 

αντιληφθεί, να εκτιµήσει, να ζυγίσει τη µοναδικότητα της δύσκολης, λόγω ασθένειας, κατάστασης 

του αρρώστου και να προσαρµόσει το ιατρικό καλό στις µοναδικές συνθήκες του συγκεκριµένου 

προσώπου, στην ιστορία της ζωής του, στις φιλοδοξίες, στις ελπίδες, στις αποτυχίες, στους φόβους, 

στα συναισθήµατα, σε συµφωνία µε τη στιγµή της απόφασης και το µέλλον του. Χωρίς συµπόνια, ο 

γιατρός φέρεται στον ασθενή σαν να ήταν αντικείµενο, δείγµα της συγκεκριµένης ασθένειας. 

Παράλληλα, απαιτείται ο γιατρός να συµπονάει τον ασθενή µε µέτρο, ώστε να διατηρεί την 

αντικειµενική κρίση για τις εναλλακτικές δυνατότητες και τον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών 

του ασθενούς 165.  

 

Χάρη στη φρόνηση, ο άνθρωπος οδηγείται στον ορθό τρόπο ενέργειας, δύναται να επιλέγει 

τα σωστά µέσα και να επιτυγχάνει ισορροπία ανάµεσα στα µέσα και τους ενάρετους σκοπούς του. 

Ο φρόνιµος άνθρωπος όχι µόνο επιτελεί τις ορθές, από ηθική άποψη, πράξεις αλλά στην 

κατάλληλη στιγµή και µε τον κατάλληλο τρόπο.  Χάρη στη φρόνηση, ρυθµίζει κάθε άλλη αρετή σε 

συµφωνία µε το µέτρο, που ορίζεται ανάλογα µε τη συγκεκριµένη περίπτωση ασθενούς. 

Ανακαλύπτει τα  κατάλληλα µέσα προς την επίτευξη των επιθυµητών σκοπών, υπολογίζει τα οφέλη 

έναντι των κινδύνων στις κλινικές επεµβάσεις και εναρµονίζει τα επιστηµονικά, τεχνικά θέµατα µε 

τα ηθικά (αξίες, φιλοδοξίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.α. ασθενούς). Ο γιατρός, καθοδηγούµενος 

από φρόνηση, ενηµερώνει τον ασθενή µε τρόπο προσαρµοσµένο στην περίπτωση του.  Η φρόνηση 

είναι πολύπλοκη διανοητική αρετή, απαιτεί  µνήµη, κατανόηση των πρώτων αρχών, αντίληψη των 

συγκεκριµένων συνθηκών, ικανότητα σκέψης, πρόβλεψη συνεπειών, προσοχή στη λεπτοµέρεια, 

αναγνώριση πολυπλοκότητας, αντιφατικής φύσης των ανθρωπίνων υποθέσεων και δυσκολίας 

επίλυσης ηθικών διληµµάτων, ευφυΐας, ικανότητας πολύ γρήγορης σύλληψης του σωστού  166.  

 

Ο γιατρός επιδοκιµάζεται, από ηθική άποψη, να είναι δίκαιος,  να δίνει στον καθένα ό,τι του 

οφείλεται και να φέρεται όµοια σε όµοιες περιπτώσεις 167,  να είναι ακέραιος χαρακτήρας, να 

εµµένει δηλαδή στις αξίες του, να αποφασίζει και να ενεργεί σύµφωνα µε αυτές, να έχει ψυχικό 

σθένος, να λαµβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις, να νιώθει ότι κάνει το σωστό, χωρίς να αισθάνεται 

υπερβολικό φόβο για τη διαφωνία των άλλων 168. Ο ασθενής και η οικογένεια του οφείλουν να 

σέβονται την ακεραιότητα και την αυτονοµία του  γιατρού, να µην τον εξαναγκάζουν να ενεργεί 

 
165Pellegrino , Edmund D. - Thomasma , David C. , στο ίδιο , σ. 79 - 81 , Brody , Βaruch , το ίδιο , σ. 37 - 39 , 91 .  
166Pellegrino, E.D.-Thomasma, D.C.,στο ίδιο, σ.85-90, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ.46-49,81,xvii-xx,4,17.   
167Pellegrino, E.D.-Thomasma, D.C., στο ίδιο, σ. 96.  
168Brody, B., στο ίδιο, σ.39,89, 91-92. 
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αντίθετα από τις αξίες του, όπως και ο γιατρός οφείλει να µην παραβιάζει την ακεραιότητα 

ασθενούς ενεργώντας αντίθετα από τις αξίες που πρεσβεύει 169. 

 

 

ΙΙ.3.7. Συµπέρασµα  
 

Οι ηθικές αρχές της αυτονοµίας, της αγαθοεργίας-µη βλάβης, της εµπιστοσύνης,  της 

δικαιοσύνης, τα δικαιώµατα, σε συνδυασµό µε την ενάρετη προσωπικότητα υποστηρίζεται ότι είναι 

τα θεµέλια  της ηθικής σκέψης, σχετικά µε τη λύση πρακτικο- ηθικών κοινωνικών προβληµάτων. 

Στην προσέγγιση κάθε αρχής δεν συνδέονται διαφορετικές φιλοσοφικές οπτικές (κοινοτιστικές, 

ωφελιµιστικές, δεοντοκρατικές), αλλά τίθενται υπό κριτική εξέταση οι προτεινόµενες θεωρίες και 

υιοθετούνται αυτές που ανταποκρίνονται σε ορισµένα µεθοδολογικά κριτήρια (λογική συνέπεια, 

σαφήνεια, ακρίβεια, εύρος εφαρµογής, εφαρµοσιµότητα, συνοχή). Πράγµατι, σε αυτά τα κριτήρια 

ανταποκρίνονται αρχές από διαφορετικές ηθικές θεωρίες, αλλά θα ήταν παραπλάνηση αν ο 

πλουραλισµός θεωρούταν αρνητική κατάληξη για τη βιοηθική. Αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα 

δύσκολος ο συνδυασµός αρχών από διαφορετικές ηθικές αφετηρίες, όµως, ιδιαίτερα στην εποχή 

µας,  λόγω των πολύπλοκων ηθικών διληµµάτων που παρουσιάζονται, θεωρείται αναγκαίος. Είναι 

αναµφισβήτητο ότι σε ιδιαίτερα κοινωνικά πλαίσια τυχαίνει να συγκρούονται οι ηθικές αρχές. Οι 

θεωρητικοί της βιοηθικής, όµως, είναι αδύνατο να προσφέρουν µία έτοιµη συνταγή διάταξης 

προτεραιοτήτων, καθώς αναγνωρίζουν ότι οι συγκεκριµένες συνθήκες  είναι ξεχωριστές και 

επηρεάζουν την απόφαση.  

 

 

 

 

 

 

 

 
169Pellegrino, E.D.-Thomasma, D. C., στο ίδιο, σ.130-131, Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 23,207, Pellegrino , E.D., στο 
ίδιο, σ.359.  



 78

                                                

Κεφάλαιο ΙII: Η προσέγγιση του ζητήµατος της ευθανασίας σε σχέση µε την 

αξία της ανθρώπινης ζωής σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια και οπτικές 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται σύντοµη αναφορά σε ιστορικά διαφορετικές εποχές, κατά τις 

οποίες η σηµασία της ζωής και η ελευθερία δράσης του γιατρού διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 

ευρύτερη κοσµοθεωρία της εποχής. Στην κλασική αρχαιότητα, η  ανθρώπινη ζωή αξιολογείται 

βάσει της  νοητικής ικανότητας ή του λειτουργικού ρόλου του ατόµου στην κοινωνία, ενώ ο 

γιατρός ήταν ελεύθερος να ενεργήσει σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις του. Κατά τα ελληνιστικά 

χρόνια, αναγνωρίζεται το δικαίωµα του ανθρώπου να τερµατίσει τη ζωή του. Υπό την επίδραση του 

χριστιανισµού, η ζωή του ανθρώπου αξιολογείται ως θείο δώρο και απαγορεύεται η αφαίρεσή  της.  

Κατά τον 19ο αιώνα, κάποιοι µελετητές εκτιµούν την αξία της ανθρώπινης ζωής ως µέσο για την 

ευηµερία του είδους. Παρουσιάζονται οι θεωρίες διαφόρων θρησκευτικών δογµάτων σχετικά µε 

την ευθανασία, καθώς οι άνθρωποι, ως ηθικοί δρώντες, κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων, 

επηρεάζονται κυρίως από τις θρησκευτικές, πολιτισµικές τους θεωρήσεις. Τέλος, παρουσιάζονται 

σύγχρονες προσπάθειες νοµοθετικής ρύθµισης  της ευθανασίας.  

 

 

ΙΙΙ.1. Κλασική Αρχαιότητα : Η µη απαγόρευση ευθανασίας    

 

Κατά την κλασική αρχαιότητα, η ανθρώπινη ζωή, µε τη βιολογική της έννοια, δεν 

αντιµετωπίζεται ως ιερή και απαραβίαστη 170. Ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζεται από τη στιγµή της 

γέννησης ή της σύλληψης του ως πρόσωπο µε αξία, απέναντι στο οποίο οι γονείς του ή η κοινωνία 

δεσµεύονται ηθικά να τον βοηθήσουν να ζήσει. Συνηθίζεται η αποµάκρυνση των µειονεκτικών 

νεογνών (Πλάτωνος, Θεαίτητος,151b-c), o φόνος  ή η έκθεση των ανεπιθύµητων νεογνών, λόγω 

οικονοµικών δυσκολιών ή για λόγους ευγονικής.  Ως αιτία αυτής της ενέργειας παρουσιάζεται το 

κοινωνικό αγαθό, το αβάσταχτο βάρος της ανατροφής του µειονεκτικού νεογνού, σπάνια το  

συµφέρον του νεογνού 171. Ο Πλάτων επιδοκιµάζει  τη βρεφοκτονία για ευγονικούς λόγους, ‘για να 

 
170Κατ’ εξαίρεση, οι Πυθαγόρειοι επικρίνουν κάθε µορφή αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής, επειδή πίστευαν 
ότι ο άνθρωπος είναι φορέας της θεϊκής ψυχής και κτήµα του Θεού.  Η απαγόρευση της αυτοχειρίας είναι 
θεϊκή εντολή (Carrick, P ., Medical Ethics in the Ancient World, Georgetown University Press, USA, 2001, σ. 187, 
Griffin, Μ., ‘Roman Suicide’, στο Medicine and moral reasoning, (ed.) K.W.M. Fulford, Grant Gillett, Janet Martin 
Soskice, Cambridge University Press, Great Britain, 1994, σ. 112). 
171Amundsen, D.W., Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, The Johns Hopkins University 
Press, USA, 1996, σ. 54-55, 57-62, Carrick, P ., στο ίδιο, σ. 161-2 , 167, 188-9, Kipnis, Kenneth-Williamson, Gailynn 
M., ‘Nontreatment Decisions for Severely Compromised Newborns’, στο Ethics, Vol.  95, Issue 1, Oct. 1984, σ. 104, 
Edelstein, Ludwig, ‘Τhe Hippocratic Oath: Text, Translation, and Interpretation’, στο Cross-Cultural Perspectives in 
Medical Ethics, (ed.) R.Veatch, Jones and Bartlett Publishers, UK, 2000, σ. 7: 
∆εν  είχε θεσπιστεί νόµος απαγόρευσης του φόνου µειονεκτικών νεογνών. Οι Σπαρτιάτες πίστευαν ότι τα 
από τη γέννηση τους ασθενικά και παραµορφωµένα νεογνά δεν ήταν καλά εφοδιασµένα σε δύναµη και 
υγεία, για αυτό, η παράταση της ζωής τους δεν θα ωφελούσε ούτε τα ίδια ούτε την πολιτεία (Βίο Λυκούργου 
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διατηρηθεί το ποίµνιο όσο µπορεί πιο ξεχωριστό’, κρίνει ότι ‘όσα παιδιά γεννιούνται από τους 

καλύτερους να τα µεγαλώνουν, όχι όµως από τους άλλους’, ‘τα παιδιά των χειρότερων, και τα 

ανάπηρα.. θα τα κρύψουν, όπως είναι και το σωστό, σε µέρος µυστικό και αφανέρωτο ’,  στον Άδη 

(Πολιτεία, 459d-e,460c)  (µτφρ. Ι. Γρύπαρη). Ο Αριστοτέλης προτείνει νόµο, µε τον οποίο  

απαγορεύεται η ανατροφή  των µειονεκτικών παιδιών (Πολιτικά, 7.1335b20).   

 

Η αξία της ανθρώπινης ζωής αναγνωρίζεται βάσει της  νοητικής ικανότητας ή του 

λειτουργικού  ρόλου του ανθρώπου στην κοινωνία. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη (Ηθικά 

Νικοµάχεια,1097b33-1098a10), το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου δεν είναι η ζωή, 

δραστηριότητα που έχουν και τα φυτά και τα ζώα, αλλά η έλλογη φύση του. Για τον Πλάτωνα, η 

αξία του ανθρώπου συνδέεται µε τη δυνατότητα του να εργαστεί και να προσφέρει στην 

ικανοποίηση των βασικών αναγκών του κάθε ανθρώπου (Πολιτεία, 369c-371e). Στην περίπτωση 

ασθένειας, ο Πλάτων προτείνει ότι είτε ο ασθενής θα αναρρώσει µε βίαιες και γρήγορες θεραπείες 

(καθαρτικό, εµετικό, καυτηρίαση, εγχείρηση) και θα ξαναγυρίσει στην εργασία του, ή, αν το σώµα 

του δεν αντέξει, θα πεθάνει και θα γλιτώσει από τα βάσανα (406d-407a). Ο  γιατρός δεν πρέπει να 

παρατείνει τη ζωή ενός ανίατα ασθενούς, για λόγους ευγονικής και για λόγους µη ωφέλειας στον 

ίδιο τον άνθρωπο και στην πολιτεία (407d-e, Νόµοι, 773d, 783d-e, 873c-e). 

 

Συνηθίζεται, στην αρχαιότητα,  ένας άνθρωπος µε ανίατη ασθένεια να καθορίζει τον τρόπο 

τερµατισµού της ζωής του και να ζητά την αναγκαία βοήθεια από τον γιατρό. Στην Αρχαία Αθήνα, 

οι αρχές προσφέρουν στον µελλοντικό αυτόχειρα την αναγκαία δόση δηλητηρίου 172. Η προσφορά 

βοήθειας ενός γιατρού, παρακινούµενου από ευσπλαχνία, ύστερα από παράκληση ενός ασθενούς, 

στον τερµατισµό της βασανιστικής, ανέλπιδης ζωής του, µε γρήγορο, εύκολο, γαλήνιο (ευ) τρόπο, 

µε ελάχιστο πόνο και µειωµένη αγωνία, ως αποφυγή του αµείλικτου πόνου, ονοµάζεται  ‘καλός 

θάνατος’, ‘ευθανασία’ 173. 

  

Ο γιατρός είναι ελεύθερος να επιλέγει τον ασθενή του, να αποφασίζει για την αρµόζουσα 

θεραπεία, να αυτοσχεδιάζει και να βελτιώνει τη θεραπευτική του µέθοδο, χωρίς να κινδυνεύει να 

τιµωρηθεί από την πολιτεία. Η ευθύνη του γιατρού δεν κωδικοποιείται από τον νόµο και το 

επαγγελµατικό σφάλµα δεν τιµωρείται. Ο γιατρός δεν υποχρεώνεται ούτε να µετέχει ούτε να 

αποφεύγει περιπτώσεις ευθανασίας, αποφασίζει ο ίδιος αν επιθυµεί να προσφέρει τη βοήθεια του ή 

 
του Πλουτάρχου). Ο Σωρανός (1-2ο µ.Χ. αι.) θεωρούσε τα µειονεκτικά νεογνά ανάξια ανατροφής και έδινε 
σχετικές οδηγίες προς τις µαίες.  
172Amundsen, D.W., στο ίδιο, σ.  38, 54, Admiraal, P.(i), ‘Euthanasia and Assisted Suicide’, στο Birth to Death. Science 
and Bioethics, (ed.) D. C.Thomasma-  T. Kushner,  Cambridge University Press, United Kingdom, 1996, σ. 208, Noon,  
Georgia, ‘On Suicide’, στο Journal of the History of Ideas, Vol. 39, Issue 3, Jul .- Sep. 1978,σ. 372-3, Carrick, P., 19, 
95-97, 107, 194, Jouanna, Jacques, Ιπποκράτης, Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1998, σ. 168-169, Edelstein, Ludwig, στο ίδιο, σ. 
5.  
173 Carrick, P., στο ίδιο, σ. 57-58, 64, 177, Kung, H.- Jens,  W., στο ίδιο, σ. 20. 
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όχι , ανάλογα µε τις προσωπικές του αντιλήψεις 174 . Το καθήκον του γιατρού να επιµηκύνει τη ζωή  

του ασθενούς δεν έχει ρίζες στην ιατρική της κλασικής αρχαιότητας 175. 

 

Στον Ιπποκρατικό Όρκο, επισηµαίνεται ότι ‘δεν θα παραδώσω σε κανένα θανατηφόρο 

φάρµακο, εάν µου το ζητήσουν, ούτε και θα πάρω την πρωτοβουλία να προτείνω κάτι τέτοιο’. Η 

ερµηνεία του συγκεκριµένου αποσπάσµατος, ως απόλυτης απαγόρευσης της υποβοηθούµενης από 

τον γιατρό αυτοκτονίας, βρίσκεται σε λογική αντίφαση µε τα παραπάνω αποσπάσµατα του 

ιπποκρατικού έργου και σε ασυνέπεια µε την ελευθερία απόφασης του γιατρού εκείνης της εποχής, 

στο θέµα της ευθανασίας. ∆εν πρόκειται για νοµικό έγγραφο, συνταγµένο για τη δέσµευση της 

ελευθερίας της απόφασης του γιατρού. Ενδέχεται να µην αναφέρεται σε απαγόρευση της 

ευθανασίας αλλά να αντιτίθεται στην απερίσκεπτη κατάχρηση φαρµάκων, φαινόµενο συνηθισµένο 

στην εποχή του Όρκου ( 6ος αι.- 3ος αι. π. Χ. ). Πιθανόν, ο συντάκτης του θέλησε να επικρίνει τις 

εγκληµατικές ενέργειες γιατρών, οι οποίες, πέρα από την πρόκληση βλάβης σε ανθρώπους,  

δυσφηµούσαν και την ιατρική τέχνη. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Ιπποκρατικό Όρκο, ο γιατρός 

οφείλει να ενεργεί προς όφελος του ασθενούς και να µην τον βλάπτει, σύµφωνα µε την ικανότητα 

και την κρίση του (ιπποκρατική αρχή αγαθοεργίας) 176. Στο κείµενο του Όρκου, ακριβώς πριν το 

σηµείο της προτροπής µη κατάχρησης φαρµάκων, αναφέρεται ‘∆ιαιτήµασί τε χρήσοµαι επ ’ ωφελείη 

καµνόντων κατά δύναµιν και κρίσιν εµήν , επί δηλήσει δε και αδικίη είρξειν’  177.  

 

Ο ιπποκρατικός γιατρός φροντίζει  για το συµφέρον του ασθενούς (Περί ιητρού, κεφ. 5). Στο 

Επιδηµιών I (κεφ. 5), επισηµαίνεται ότι ‘θα πρέπει να έχει κάποιος δύο πράγµατα υπόψη του, 

αναφορικά µε την ασθένεια: το να είναι χρήσιµος και το να µη βλάπτει’. Αν αδυνατεί να φανεί 

χρήσιµος στη θεραπεία µίας ασθένειας, επειδή οι απαιτήσεις της θεραπείας υπερβαίνουν τη γνώση 

και τα τεχνικά µέσα της εποχής του, οφείλει τουλάχιστον να µη χειροτερεύσει την κατάσταση του 

ασθενούς και να αποφύγει άστοχες παρεµβάσεις (Περί άρθρων εµβολής, κεφ. 58, Περί τέχνης, κεφ. 3). ∆ίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα της πρόγνωσης, χάρη στην οποία αποδεικνύει τις γνώσεις του,  

κερδίζει την εµπιστοσύνη του ασθενούς (Περί ευσχηµοσύνης,κεφ.11) και  αποφεύγει τις κατηγορίες 

(Προγνωστικόν, κεφ. 1). Μετά την πρόγνωση του θανάτου του ασθενούς, αποσύρεται  έντιµα, για να 

προστατεύσει τη φήµη του αλλά και για να µη προκαλέσει µεγαλύτερη βλάβη και πόνο στον 

ασθενή  (Περί νούσων ΙΙ, κεφ.48, Προρρητικόν ΙΙ, κεφ.12,  Περί αγµών, κεφ. 36) 178.  

 
174 Jouanna, Jacques, στο ίδιο, σ.  99, 143 - 4, Amundsen, D.W., στο ίδιο, σ. 34-35, 46. 
175 Amundsen, D.W., στο ίδιο, σ.  41. 
176Carrick, P.,  στο ίδιο, σ. 95-97, 99, 106-107, 191,  Edelstein, Ludwig, στο ίδιο, σ. 4-5, Jouanna, Jacques , στο ίδιο, σ.  
168-169, Amundsen, D.W., στο ίδιο, σ. 54, Veatch, R.M., Crosscultural Perspectives in Medical Ethics, Jones and 
Bartlett Publishers, UK,1989, σ. 1, Jouanna, Jacques, στο ίδιο, σ. 485.  
177‘θα χρησιµοποιήσω το διαιτολόγιο εκείνο το οποίο είναι προς όφελος των ασθενών, κατά και την κρίση µου, 
εάν , όµως, αυτό είναι προς βλάβην τους ή προς αδικίαν έναντι τους, ορκίζοµαι ότι θα το εµποδίσω’ (δική µου 
απόπειρα παράφρασης ). 
178Jouanna, Jacques, στο ίδιο, σ. 96, 164, 166, 168, Carrick, P.,  στο ίδιο, σ. 91, 178, Amundsen, D.W., στο ίδιο, σ. 40.  
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ΙΙΙ.2. Ελληνιστικά χρόνια:  Το δικαίωµα του εκούσιου θανάτου    
 

Κατά την ελληνιστική περίοδο, λόγω της διάλυσης των πόλεων- κρατών, ο άνθρωπος 

βιώνει µία µεταβατική περίοδο κρίσης, νιώθει ότι οι δεσµοί σύνδεσής του µε τους συνανθρώπους 

του καταρρέουν και συνειδητοποιεί την ύπαρξη του ως µονάδα, ανεξάρτητο ον.  Οι φιλόσοφοι, 

κατά την ελληνιστική περίοδο, έχοντας στραµµένη την προσοχή τους στο άτοµο, προσπαθούν να το 

καθησυχάσουν και να τονίσουν την ελευθερία του. Ενώ ο φόνος καταδικάζεται ως δηµόσια 

προσβολή, σύµφωνα µε τον ρωµαϊκό νόµο, η αυτοκτονία διακρίνεται από τον φόνο. Η αυτοκτονία 

γίνεται  αποδεκτή ως τερµατισµός της  ζωής ενός εξαντληµένου από ανίατη ασθένεια ατόµου 179.  

Στην ύστερη αρχαιότητα, το άτοµο πρωταγωνιστεί στις αποφάσεις της ζωής του (πρώιµη έκφραση 

της αυτονοµίας του ατόµου). 

 

Οι Στωικοί υποστηρίζουν τη δυνατότητα εκούσιας αναχώρησης του ανθρώπου από τη ζωή 

ως το µεγαλύτερο επίτευγµα της ανθρωπότητας, επιλογή που συνοψίζει  την ηθική ελευθερία.  Για 

τον Σενέκα, ο αιώνιος νόµος, ευτυχώς, προορίζει στον άνθρωπο µία είσοδο στη ζωή και πολλές 

εξόδους από αυτήν. Για τον Επίκτητο, η πόρτα είναι πάντα ανοικτή, ώστε ο άνθρωπος να παίρνει 

ό,τι θέλει από τη ζωή ή να ξεφεύγει  από αυτήν. Αν δεν τον ευχαριστεί η ζωή του, µπορεί να τη 

τερµατίσει, αν, όµως,  συνεχίσει να ζει, δεν επιτρέπεται να παραπονιέται (∆ιατριβαι Ι ΙΙ3, Ι ΧΙ 11, ΙΙ 

ΧΧΙV 20, I XXV 20, IV X27) 180. Ο Κικέρων επιδοκιµάζει την επίσπευση θανάτου, στην περίπτωση 

ανυπόφορου µεγάλης διάρκειας πόνου (Tusculan Disputations, V.40,17). Οι Στωικοί αναγνωρίζουν το 

δικαίωµα αυτοχειρίας, υπό δύο προϋποθέσεις: η αιτία να είναι µία από τις πέντε προτεινόµενες 

περιπτώσεις, ανάµεσα τους η χρόνια ή ανίατη ασθένεια, και το υποκείµενο να έχει συλλογιστεί 

προηγουµένως, όπως πρέπει, την παρούσα κατάσταση, να έχει εκτιµήσει τα υπέρ και τα κατά σε 

σχέση µε τον εαυτό του και τους άλλους, ώστε να είναι ‘εύλογη εξαγωγή’ από τη ζωή,  εκδήλωση 

έλλογου χαρακτήρα. Η ζωή και ο θάνατος, για τους Στωικούς, είναι αδιάφορα, ηθικά ουδέτερα. Η 

ζωή αξίζει µόνο, αν συντείνει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας 181. Υποστηρίζουν ότι ο 

άνθρωπος έχει υποχρέωση να ζει, όταν οι εξωτερικές συνθήκες του επιτρέπουν να ενεργεί 

σύµφωνα µε τη φύση, όταν βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο συγκριτικά µε τους υπόλοιπους 

ζωντανούς οργανισµούς και διατηρεί την αξιοπρέπεια του ως άνθρωπος, και ένα καθήκον να 

πεθάνει, όταν δεν µπορεί να ζήσει σύµφωνα µε τη Φύση  (Κικέρων, De Finibus Bonorum er Malorum, III 

18. 60, Σενέκας, Epistulae Morales, XVIL 9, Επίκτητος, Discourses, III. 24. 101), σε περιπτώσεις µόνιµου λιµού, 

δύσκολων γηρατειών, ανυπόφορου πόνου (Επίκτητος , Discourses, IV. 10. 27, Σενέκας, Epistulae Morales, 

 
179Carrick, P., στο ίδιο, σ.  177, 181,  Amundsen , D.W., στο ίδιο, σ. 38, Admiraal(i), στο ίδιο, σ. 208, Griffin, Μ., στο 
ίδιο, σ. 107-109, 110.   
180Noon , G., στο ίδιο, σ. 374.  
181Carrick, P., στο ίδιο, σ. 162-167, Amundsen,  D.W., στο ίδιο, σ. 73, Griffin, Μ.,  στο ίδιο, σ. 110, 115,  Noon, 
Georgia,  στο ίδιο, σ.  374 -5. 
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LVII 35-36, LVIII 34, LXXIV 5-9) 182. Οι Στωικοί συνέβαλλαν στην αποδοχή της αυτοκτονίας από τη 

κοινωνία εκείνης της εποχής 183.   

 
 
 
ΙΙΙ. 3. Πρωτοχριστιανή και µεσαιωνική εποχή: Η απαγόρευση αφαίρεσης της 

ανθρώπινης ζωής    

 

Σύµφωνα µε τη θέση της Eκκλησίας, η ανθρώπινη ζωή είναι δηµιούργηµα του Θεού (Γένεσις, 

2:7), δώρο της αγάπης Του  προς τον άνθρωπο, ευλογία (∆ευτερονόµιον 30:19), όχι κτήµα του 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος υπάρχει µόνο σε σχέση µε τον Θεό και δεν έχει την εξουσία αυτόνοµης 

διαχείρισης της ζωής του. Απαγορεύεται σε αυτόν να τερµατίσει τη ζωή του και σε οποιονδήποτε 

άλλον να τον φονεύσει, βάσει της έκτης εντολής (Έξοδος, 21:12-17). Μόνο ο Θεός δίνει και αφαιρεί 

τη  ζωή, κυβερνά τον θάνατο (Ψαλµοί, 104:34, Ιώβ, 34:14-26, Γένεσις, 6:3). Η απαγόρευση του φόνου 

αθώων ανθρώπων ή της διάπραξης αυτοκτονίας δεν είναι απόλυτη (Έξοδος, 11,  ∆ευτερονόµιον, 11,  20,  

22:23-27, Κριταί, 16:30) 184.   

 

Οι πρώτοι χριστιανοί θεωρούν τη ζωή δώρο του Θεού τόσο ανεκτίµητο, ώστε θεωρείται η 

φροντίδα του ασθενούς καθήκον του γιατρού και των συνανθρώπων του. Οι χριστιανοί συγγραφείς 

καταδικάζουν την παρεµπόδιση ή την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής σε οποιοδήποτε στάδιο. 

Σύµφωνα µε τον Αυγουστίνο (354- 430 µ.Χ.), τα νεογέννητα είναι ηθικά ορθό να ανατρέφονται, 

άσχετα από τις συνθήκες σύλληψης, τη νοητική ή τη σωµατική τους κατάσταση,  γιατί ο Θεός 

δηµιουργεί το σώµα τους, ακόµη και στα τερατόµορφα, που θεωρούνται ‘σφάλµα της φύσης’, για 

κάποιο σκοπό, κατ’ εικόνα Του και τους δίνει ζωή 185. Πιστεύεται ότι ο Θεός ορίζει στους 

ανθρώπους κάποιον σκοπό, στον οποίο υποχρεώνονται να υποτάσσονται, τους τοποθετεί σε κάποια 

θέση, την οποία δεν έχουν δικαίωµα να εγκαταλείψουν (Επιστολή προς ∆ιόγνητο) 186. Ο Λακτάνιος ( 

περίπου 240-320 µ.Χ.) πιστεύει  ότι ο  δολοφόνος και ο αυτόχειρας είναι το ίδιο ένοχοι, γιατί και οι 

δύο διαπράττουν την ίδια πράξη, σκοτώνουν άνθρωπο. Ο άνθρωπος µπορεί να αποσυρθεί από τη 

ζωή, µόνο όταν ο Θεός, ο Οποίος του έδωσε αυτό το σώµα,  για να το κατοικήσει προσωρινά, τον 

 
182Green, Paul D., ‘Suicide, Martyrdom, and Thomas More’, στο Studies in the Renaissance, Vol. 19, 1972, σ. 139-140.  
183Griffin, Μ.,  στο ίδιο, σ. 109. 
184Carrick, P.,  στο ίδιο, σ. 18. 
185Ferngren, G.B., ‘The Status of Defective Newborns from Late Antiquity to the Reformation’, στο Euthanasia and the 
Newborn,  (ed.) R.C. McMillan, H.T. Engelhardt, S. Spicker, D. Reidel Publishing Company, Holland, 1987, σ. 47-8, 
51-53, 56, Engelhardt, H.T., ‘Infanticide in a Post-Christian Age’, στο Euthanasia and the Newborn, (ed.) R.C. 
McMillan, H. T. Engelhardt, S. Spicker, D. Reidel Publishing Company, Holland, 1987, σ. 82-83.  
Το 318, ο Μ. Κωνσταντίνος έκρινε, ως αµάρτηµα άξιο τιµωρίας, τον φόνο ενός παιδιού από τον πατέρα του. 
Η τοπική σύνοδος στην Elvira της Ισπανίας, το 314, επέβαλε αυστηρή τιµωρία για τη βρεφοκτονία, γεγονός 
που δείχνει τη σοβαρότητα του αµαρτήµατος στα µάτια της Εκκλησίας.  
186Amundsen, D.W., στο ίδιο, σ.  94. 
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διατάξει (Divine Institutes 3.18). Ο Αυγουστίνος υποστηρίζει ότι η εντολή ‘ου φονεύσεις ’  (άνθρωπο) 

είναι απόλυτη,  απαγορεύει να φονεύσει είτε άλλον άνθρωπο είτε τον εαυτό του. Οποιοσδήποτε 

φονεύει άνθρωπο είναι ένοχος ανθρωποκτονίας. Εγκωµιάζει την υποµονή ως δώρο του Θεού και 

εκτιµά τον άνθρωπο, που αντέχει µία δυστυχισµένη ζωή, αντί να την τερµατίζει 187.  

 

Σε γενικές γραµµές, στα έργα του ύστερου Μεσαίωνα, τονίζεται το συναίσθηµα της 

φιλανθρωπίας, που παρακινεί τον γιατρό, να φροντίζει για τους ασθενείς του, ανεξάρτητα από το 

οικονοµικό όφελος. Η ονοµαζόµενη ‘παθητική ευθανασία’ εξετάζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου 

ζητήµατος της υποχρέωσης της θεραπείας των απελπιστικών περιπτώσεων. Η ‘ενεργητική 

ευθανασία’ αποδοκιµάζεται ως δολοφονία εκ µέρους του γιατρού και αυτοκτονία εκ µέρους του 

ασθενούς. Σύµφωνα µε τον Antoninus (Summa Theologica 281, 289 (1477)), ο προσεκτικός γιατρός είναι  

ικανός να θεραπεύσει απελπιστικές, µοιραίες περιπτώσεις, αν και σπάνια, γι’ αυτό, ο γιατρός ως το 

τέλος υποχρεώνεται να κάνει ό,τι µπορεί, για να θεραπεύσει τον ασθενή, γιατί δεν γνωρίζει την 

απόφαση του Θεού σχετικά µε τον ασθενή του.  Σύµφωνα µε τον  Martin Aspilcuetta (γνωστό ως 

Navarrus), ο γιατρός που δίνει εν γνώσει του ένα  βλαβερό  φάρµακο, διαπράττει αµαρτία, ‘ακόµη 

και αν το δίνει από ευσπλαχνία ή για να ευχαριστήσει τον ασθενή’. Η ενεργητική ευθανασία, 

παρακινούµενη από ευσπλαχνία ή επιθυµία του ασθενούς, κρίνεται ως αµαρτία  (Manuale sive 

Enchiridion confessariorum at poenitentium, 25. 60. 2, 1568).  

 

Τα ιατρικά συγγράµµατα προτρέπουν τον γιατρό να ενηµερώνει τον ασθενή σχετικά µε την 

ασθένεια και τον επικείµενο θάνατο του. Ο John of Naples αναφέρει ότι ο γιατρός είναι 

υποχρεωµένος να ενηµερώνει, άµεσα ή έµµεσα, τον ασθενή, που, κατά τη γνώµη του,  είναι σε 

κατάσταση αµαρτίας και δεν έχει προβλέψει για τη διάθεση της περιουσίας του, για να 

προετοιµαστεί για ένα καλό θνήσκειν και να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. ∆ιαφορετικά, 

διαπράττει αµαρτία. Όταν ο ασθενής είναι σε καλή πνευµατική κατάσταση και έχει ρυθµίσει τις 

υποθέσεις του, ο γιατρός δεν υποχρεώνεται να τον ενηµερώσει, αλλά κρίνεται καλύτερο για τον 

ασθενή να ενηµερωθεί 188. Οι χριστιανοί γιατροί θεωρούν τη φροντίδα του σώµατος του ασθενούς 

ως επέκταση του ενδιαφέροντος τους για τη ψυχή του 189.  

 

Η τακτική της ευθανασίας αποδοκιµάζεται, επειδή θεωρείται ότι προσβάλλει την ενδογενή 

αξία του ανθρώπου και το δώρο της ζωής, που του δόθηκε από τον Θεό. Πολλοί γιατροί διστάζουν 

να αποσυνδέσουν τη µηχανική στήριξη ζωής, επειδή ελπίζουν  πάντοτε σε ένα θαύµα ανάρρωσης 

 
187Αυγουστίνος, Η Πολιτεία του Θεού, µτφρ. Α. ∆αλέζιου,  Αθήνα,   1954, σ. 36-39, 47, Amundsen, D. W., στο ίδιο, σ. 
102-109, 113-115, 119, Noon, Georgia, στο ίδιο, σ. 375.   
188Amundsen,  D.W., στο ίδιο, σ. 263-265, 271-273.  
189Amundsen, D. W.-Ferngren, G.B., ‘Medicine’, στο The History of Science and Religion in the Western Tradition, 
(ed.)  G.B. Ferngren, Garland Publishing Inc., USA, 2000, σ. 488.   



 84

                                                

190. Όµως, η εναπόθεση της ανθρώπινης ζωής στα χέρια του Θεού αφαιρεί από τον άνθρωπο την 

ελευθερία δράσης και την ευθύνη επιλογών. Ο Θεός, ως πατέρας των αδύναµων, πονεµένων, ως 

συµπαραστάτης δεν θα δεχόταν ο άνθρωπος να υποφέρει, χωρίς ελπίδα και µάλιστα αντίθετα στη 

βούλήση και στις πεποιθήσεις του 191.  

 

 

ΙΙΙ. 4. Σύγχρονες στάσεις των θρησκευτικών δογµάτων απέναντι στο θέµα της 

ευθανασίας   

 

Σύµφωνα µε το  ιουδαϊκό δόγµα, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι απόλυτη, ανεκτίµητη, η 

ζωή µε πόνο θεωρείται προτιµότερη από την παύση της. Κάθε στιγµή της ζωής αξιολογείται ως 

ανεκτίµητη, για αυτό, καταβάλλεται προσπάθεια επιµήκυνσης της έστω και για λίγα λεπτά. Η ζωή 

δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά στον Θεό. ∆εν έχει απόλυτο δικαίωµα στη ζωή ή στο σώµα του, 

αλλά είναι υπηρέτης της ζωής, που είχε το προνόµιο να λάβει, υποχρεωµένος να τη διατηρήσει και 

να την αξιοποιήσει. Όταν έχει αρχίσει η διαδικασία θανάτου, δεν επιβάλλεται στο ιατρικό 

προσωπικό καµία υποχρέωση παροχής θεραπείας. Όταν, όµως, η κατάσταση είναι µετακλητή, 

επιβάλλεται η υποχρέωση θεραπείας, η ευθανασία σε τέτοια περίπτωση  αποδοκιµάζεται ως φόνος  
192.  

 

Σύµφωνα µε τους µουσουλµάνους γιατρούς, Al Razi και Ibn Sina (9 -10ος αιώνας), η 

ιατρική ορίζεται ως η τέχνη µε αντικείµενο τη διατήρηση της ζωής, την αντιµετώπιση των 

ασθενειών και την ανάρρωση των ασθενών. Ο Θεός τους είναι ο µόνος δηµιουργός και κάτοχος 

όλων, ανάµεσα τους, του γιατρού και του ασθενούς, για αυτό, ο γιατρός υποχρεώνεται να 

θεραπεύει τον ασθενή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Θεού. Η ζωή έχει µεγάλη αξία, δίνεται στον 

άνθρωπο από τον Θεό και µπορεί να αφαιρεθεί µόνο από Αυτόν ή µε την άδεια Του. Ο γιατρός δεν 

έχει δικαίωµα να τερµατίζει τη ζωή του ασθενούς ούτε να του συστήνει βλαβερές ουσίες 193.  

 

Η Καθολική Εκκλησία δεν δέχεται καµία παρέµβαση αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής, 

ακόµη και σε περιπτώσεις ετοιµοθάνατων ή ανίατων ασθενών. ∆εν αγνοεί το δικαίωµα για γαλήνιο 

θάνατο, για αυτό, επιτρέπει τη διακοπή σύγχρονων θεραπευτικών µεθόδων, όταν δεν υπάρχει καµία 

βελτίωση, αλλά µε υποχρεωτική  συνέχιση της τροφοδότησης, της υδροδότησης, της υγιεινής και 

 
190Dworkin, R., στο ίδιο, σ. 195, 197.  
191Kung, H.- Jens, W.,  στο ίδιο, σ. 26-27.  
192Bleich, David,  ‘An Obligation to Heal in the Judaic Tradition’, στο Cross-Cultural Perspectives in Medical Ethics, 
(ed.) R. Veatch, Jones and Bartlett Publishers, UK, 2000, σ. 63-64, 72-73.   
193Rahman, Abdul-Amine, C. - Elkadi, Ahmed, ‘Islamic Code of Medical Professional Ethics’, στο Cross- Cultural  
Perspectives in Medical Ethics, (ed.) R. Veatch, Jones and Bartlett Publishers, UK, 2000, σ. 234- 236. 
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της βοήθειας στην αναπνοή. Οι εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας ευαισθητοποιούνται στις 

σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής και αναδιπλώνουν την επίσηµη θέση τους σχετικά µε 

την ευθανασία. Ο Πάπας Pius XII, µε το άρθρο του ‘The Prolongation of Life’, στο ∆ιεθνές 

Συνέδριο Αναισθησιολόγων, στη  Ρώµη, το 1957, διέκρινε ανάµεσα σε συνηθισµένα µέσα 

(ordinary), όσα δεν απαιτούν µεγάλο βάρος από το άτοµο, και σε εξαιρετικά (extraordinary). ∆εν 

αναγνωρίζει ηθική υποχρέωση χρησιµοποίησης των εξαιρετικών θεραπειών. Θεωρεί ότι ο γιατρός  

και η οικογένεια αφήνονται να ενεργήσουν, µόνο όσο τους επιτρέπει ο ασθενής, µόνο σε όσα έχει 

εγκρίνει µε τη συγκατάθεση του. ∆εν δέχεται την ευθανασία ως νόµιµη. Εισάγει την αρχή του 

διπλού αποτελέσµατος στη διακοπή ανάνηψης λέγοντας ότι ο θάνατος δεν είναι άµεσος σκοπός 

αλλά έµµεση παρενέργεια. Ο Προτεσταντισµός αναγνωρίζει το δικαίωµα θανάτου µε αξιοπρέπεια 

και προτιµά την κατά περίπτωση εξέταση. Κάποιες Προτεσταντικές Εκκλησίες δέχονται την 

ευθανασία ως µορφή ανακούφισης ανυπόφορου πόνου 194. 

 

Σε µία διαφορετική, όµως, κοσµοθεωρία,  όπως στον ινδουισµό, ο θάνατος δεν θεωρείται το 

αντίθετο προς τη ζωή , αλλά τη γέννηση. Ο πόνος δεν θεωρείται φυσική κατάσταση και επιτρέπεται 

να τερµατίζεται µε τον θάνατο. Ο άνθρωπος πρέπει να αφήνεται να πεθαίνει ειρηνικά, η µηχανική 

επιµήκυνση της ζωής έχει µικρή αξία 195. Στους Βουδιστές, επιδοκιµάζεται η παύση της 

τροφοδότησης µε σκοπό τον θάνατο, σε περιπτώσεις ανίατης ασθένειας ή βασανιστικών γηρατειών. 

∆υσκολεύονται να δικαιολογήσουν την  ενεργητική ευθανασία, κρίνοντας την ως εγωιστική, 

αφύσικη προσπάθεια αποφυγής πόνου 196. Στον Κοµφουκιανισµό, αναγνωρίζονται, ως καθήκοντα 

του γιατρού, η θεραπεία  ασθένειας για τη σωτηρία του ασθενούς, η µη βλάβη, η προσφορά 

βοήθειας σε ανθρώπους  και η επιτέλεση καλών πράξεων 197. 

 

 

ΙΙΙ. 5. ‘Κοινωνικός ∆αρβινισµός’  

  
Η θεωρία του ∆αρβίνου αµφισβητεί την αντίληψη  της ζωής ως δώρο, δηµιούργηµα του 

Θεού, µε απόλυτη αξία,  µοναδική και διακριτή από τη ζωή των ζώων. Η ύπαρξη περισσοτέρων 

ατόµων, από όσα το περιβάλλον µπορεί να στηρίζει τροφικά, οδηγεί τους οργανισµούς σε έναν 

αγώνα επιβίωσης. Τα άτοµα ενός είδους δεν είναι όµοια µεταξύ τους, ορισµένα είναι καλύτερα 

προσαρµοσµένα στο περιβάλλον τους, για αυτό, έχουν αυξηµένες δυνατότητες για επιβίωση και 

 
194Admiraal, P.(i), στο ίδιο, σ. 215. 
195Desai, Prakash N., ‘Medical Ethics in India’, στο Cross-Cultural Perspectives in Medical Ethics, (ed.) R. Veatch, 
Jones and Bartlett Publishers, UK, 2000, σ. 255-256.  
196Nolan, Kathleen, ‘Buddism, Zen and Bioethics’, στο Cross-Cultural Perspectives in Medical Ethics, (ed.)  R. Veatch, 
Jones and Bartlett Publishers, UK, 2000, σ. 276, 278.  
197Qiu, Ren-Zong(ii), Medicine-the Art of Humaneness: On Ethics of Traditional Chinese Medicine, στο Cross-Cultural 
Perspectives in Medical Ethics, (ed.) R. Veatch, Jones and Bartlett Publishers, UK, 2000,σ. 297-298.  
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αναπαραγωγή, ενώ τα λιγότερα προσαρµοσµένα εξαφανίζονται (θεωρία φυσικής επιλογής ή 

επιβίωσης του καλύτερα προσαρµοσµένου). Ο ∆αρβίνος εισάγει τη θεωρία της κληρονοµικότητας, 

οι οργανισµοί κληρονοµούν τα χαρακτηριστικά τους από τους προγόνους τους.  

 

Κάποιοι επιστήµονες και γιατροί προσεγγίζουν τη δαρβινική θεωρία υπό τη δική τους 

οπτική και διαµορφώνουν τη θεωρία ‘του κοινωνικού δαρβινισµού’. Ερµηνεύουν  τη θεωρία της 

φυσικής επιλογής ως απόδειξη ότι η ζωή κάθε ατόµου, ως διακριτή µονάδα, δεν έχει ιδιαίτερη αξία, 

χαρακτηρίζεται ως  ‘τροµερά άθλια, µηδαµινή, ανάξια, προοριζόµενη να καταστραφεί’ (Ernst 

Haeckel, στο έργο του The Value of Life (1864)). Εκτιµούν την αξία της ανθρώπινης ζωής ανάλογα 

µε τη συνεισφορά του ατόµου στην ευηµερία του συνόλου, ως αντικείµενο περιουσίας, έναντι 

άλλων αντικειµένων (Hans- Walther Schmuh). ∆ίνουν σηµασία στο είδος και τη διατήρηση του 

(August Weismann (1881) στο άρθρο του ‘Ueber die Dauer des Lebens’), χωρίς να αιτιολογούν 

γιατί η διατήρηση του συνόλου έχει µεγαλύτερη αξία από την ευδαιµονία κάθε ατόµου. Θεωρούν 

τον θάνατο ευεργετικό για το είδος, γιατί απαλλάσσει το είδος από τα ‘χωρίς αξία’ και ‘βλαβερά’ 

άτοµα (August Weismann στο άρθρο του ‘Ueber Leben und Tod’),  ο µεγαλύτερος ευεργέτης για το 

σύνολο, γιατί, χωρίς τον θάνατο, δεν υπάρχει πρόοδος, πρόοδος είναι η ζωή, έτσι ο θάνατος του 

ατόµου είναι προϋπόθεση της ζωής για το σύνολο (βοτανολόγος Arnold Dodel,  στο έργο του 

Moses oder Darwin ? (1889)). 

 

∆ιακρίνουν ανάµεσα σε άτοµα ‘χαµηλής αξίας’ και άτοµα ‘υψηλής αξίας’ ( γενετιστής 

Erwin Baur). Υποτιµούν τα άτοµα µε σωµατικές και διανοητικές αναπηρίες ως άχρηστους, βάρος 

στην κοινωνία, χωρίς αξία ή µε αρνητική αξία. Αφετηρία των πεποιθήσεων τους για την αξία του 

ανθρώπου λαµβάνεται η εκτίµηση της παραγωγικής τους δύναµης. Καλός άνθρωπος κρίνεται  

αυτός, ο οποίος προσφέρει περισσότερα στην κοινωνία από όσα λαµβάνει. Οι ανάπηροι προκαλούν 

οικονοµικό βάρος στους συνανθρώπους τους, λόγω του κόστους της περίθαλψης τους, χωρίς να 

προσφέρουν κανένα αντάλλαγµα (καθηγητής παθολογίας Hugo Ribbert). Επικρίνουν τη φροντίδα 

αυτών των ατόµων ως οικονοµικά καταστροφική και σπατάλη ενέργειας (Wolfsdorf). 

Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καθήκον διατήρησης τους στη ζωή και προτείνουν  τον τερµατισµό 

της ζωής τους, µέσω  της ευθανασίας,  της βρεφοκτονίας και της έκτρωσης (Forel,1910).  

 

Στηρίζουν την τακτική της βρεφοκτονίας είτε σε υποτιθέµενα ‘επιστηµονικά εξελικτικά 

επιχειρήµατα’, ότι τα νεογνά , ως προς την εξέλιξη τους,  θυµίζουν τους ζωικούς τους προγόνους, 

άρα, συµπεραίνεται ότι ο φόνος τους δεν διαφέρει από τον  φόνο ζώων (Haeckel), ότι τα νεογνά δεν 

είναι ενεργεία άνθρωποι και, µερικές φορές, δεν εξελίσσονται σε ανθρώπους (Dodel), είτε στην 

‘ευεργεσία ή την ευθύνη του επιστήµονα’ απέναντι στην ‘ανθρώπινη φυλή’ (Ploetz (1895), γιατρός 

Agnes Bluhm). Αντιλαµβάνονται τον διανοητικά ή τον σωµατικά ανάπηρο άνθρωπο ως ζώο. 
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Υποστηρίζουν ότι, όπως  ο άνθρωπος σκοτώνει τα ζώα, όταν η ζωή τους κρίνεται ως άθλια, έτσι 

‘επιβάλλεται ως καθήκον’ να θανατώνονται οι άνθρωποι, οι οποίοι βασανίζονται χωρίς ελπίδα 

ανάρρωσης (Haeckel). Προβάλλουν τις θέσεις ότι η φύση καλεί πίσω τα άρρωστα και εξαντληµένα 

άτοµα για να κάνει χώρο για τα υγιή άτοµα (κοινωνιολόγος Ludwig Gumplowicz) και ότι η 

ανθρώπινη κοινωνία, όπως κάθε κοινωνία ζώων, θα φτάσει στην υψηλότερη τελειοποίηση της, αν 

διατηρήσει τις πιο τέλειες ανθρώπινες ζωές, τις άξιες διατήρησης, καταστρέφοντας τις  λιγότερο 

τέλειες (Robby Kossmann στο άρθρο του ‘The Significance of the Life of an Individual in the 

Darwinian World View’). Υπολογίζουν το δικαίωµα της διατήρησης του ανθρώπου στη ζωή 

ανάλογα µε την εκτίµηση της ‘αξίας’ του  (ψυχίατρος August Forel, στην εισαγωγή του έργου του 

The Sexual Question (1905)).   

 
 

Ο Hitler και οι συνεργάτες του επικαλούνταν  τη θεωρία  του ‘κοινωνικού  δαρβινισµού’, 

για να επιβάλλουν τα καταστροφικά τους σχέδια.  Θανάτωσαν χιλιάδες  Εβραίους, Σλάβους, 

τσιγγάνους, ψυχολογικά ή σωµατικά ασθενείς, µετά τον χαρακτηρισµό τους ως ‘ακατάλληλους για 

να ζήσουν’. Εκτιµάται ότι, από την 1η  Σεπτεµβρίου 1939 έως τον Αύγουστο του 1941, περίπου 

60,000-80,000 άνθρωποι φονεύτηκαν στα ειδικά ‘ιδρύµατα θανάτου’. Τέτοιες πράξεις 

προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και καταδικάζονται ως απεχθείς πράξεις φόνου, 

γενοκτονίας 198. 

 

 

ΙΙΙ. 6. Απόπειρες για τη νοµιµοποίηση της πράξης  της ευθανασίας      

 

Τους τελευταίους αιώνες, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, είτε από ανησυχία είτε από 

ενδιαφέρον, συζητούν για τη δυνατότητα της ευθανασίας 199. Υπό τη σκιά των ναζιστικών 

εγκληµάτων, το 1931, στο Leicester της Αγγλίας, ο Dr Millard εκδίδει την Πρόταση Νοµοθεσίας 

της  Εκούσιας Ευθανασίας 200. Το 1935, ιδρύεται η Βρετανική Κοινωνία Εκούσιας Ευθανασίας, 

 
198Weikart, R., ‘Darwinism and Death: Devaluing Human Life in Germany 1859-1920’, Journal of the History of Ideas 
63: 2, 2002, σ. 325-344, Ackerknecht, H.E., στο ίδιο, σ. 271-275, Kung , H.-Jens, W., στο ίδιο, σ. 20, Burleich  , 
Michael, Death and Deliverance, ‘Euthanasia’ in Germany c1900 - 1945, Cambridge University Press, Great Britain, 
1994, σ. 11-12,15,18, 98-99, 145.  
199Admiraal, P.(i), στο ίδιο, σ. 209, 211.  
200Σύµφωνα µε το σχέδιο του, συµπληρώνεται  µια αίτηση άδειας ευθανασίας από τον ετοιµοθάνατο, µε την 
οποία δηλώνει ότι έχει πληροφορηθεί από δύο γιατρούς για την ανίατη ασθένεια του και για την πιθανή 
παρατεταµένη και επώδυνη διαδικασία θανάτου του. Αυτή η αίτηση προσυπογράφεται από τις Αρχές και 
συνοδεύεται από δύο ιατρικές βεβαιώσεις. Η αίτηση και οι ιατρικές  βεβαιώσεις επανεξετάζονται από τον 
ασθενή και τους συγγενείς του µέσω συνέντευξης µε έναν ‘κριτή ευθανασίας’. Έπειτα η αίτηση, οι 
βεβαιώσεις, η  µαρτυρία του κριτή και των αντιπροσώπων του ασθενούς αναθεωρούνται από ένα 
δικαστήριο. Τότε, εκδίδεται άδεια ευθανασίας, έγκυρη για καθορισµένο χρονικό διάστηµα, την οποία ο 
ασθενής καθορίζει αν και πότε επιθυµεί να χρησιµοποιήσει. Το σχέδιο συζητιόταν για πέντε χρόνια και, 
τελικά, απορρίφθηκε από τη Βουλή των Λόρδων το 1936 (Admiraal, P.(ii), ‘Euthanasia and Assisted suicide’, στο 
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πρώτη στον κόσµο, και, το 1938, στις Η.Π.Α., η Αµερικάνικη Κοινωνία Ευθανασίας, η οποία, το 

1939, προτείνει ένα σχέδιο νοµιµοποίησης της ευθανασίας στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης . 

 

Το 1980, ιδρύεται η Παγκόσµια Οργάνωση Κοινωνιών ∆ικαιώµατος Θνήσκειν από 27 

οµάδες σε 18 διαφορετικές χώρες και η ευθανασία διαδίδεται ως θέµα συζήτησης στους  

ακαδηµαϊκούς κύκλους, σε παγκόσµια κλίµακα. Το 1980, οι Derek Humphrey και Ann Wickett 

ιδρύουν την Κοινωνία του Κώνειου, στην Αµερική, για να ενηµερώνουν τους ανθρώπους για την 

ανώδυνη διάπραξη αυτοκτονίας , σε περίπτωση ανίατης ασθένειας 201. Το 1991, ο πρόεδρος της  

γράφει ένα λεπτοµερές εγχειρίδιο Final Exit, µε το οποίο δίνει οδηγίες για το πως κάποιος, ακόµη 

και βαριά άρρωστος, µπορεί να αυτοκτονήσει. Μέσα σε µία εβδοµάδα ανέβηκε στη κορυφή των 

βιβλίων µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις 202.  

 

Το 1973, ιδρύεται η Ολλανδική Κοινωνία για την Εκούσια Ευθανασία, µε έργο της την 

ενηµέρωση των µελών για την ευθανασία, τη µεσολάβηση ανάµεσα στον ασθενή και τον γιατρό, 

την απόφαση σχετικά µε την παροχή θανατηφόρων φαρµάκων ή  ιατρικής βοήθειας στη διαδικασία 

του θανάτου. Το 1980, αυτή η οργάνωση εκδίδει άρθρο, µε τίτλο Justifiable Euthanasia, 

συνταγµένο από  τον P. Admiraal, σχετικά µε τα κατάλληλα φάρµακα και την κατάλληλη 

διαχείριση της ευθανασίας, και το στέλνει σε 19,000 γιατρούς και 2,100 φαρµακοποιούς στην 

Ολλανδία. Σύµφωνα µε τον Ολλανδικό Βασιλικό Ιατρικό Σύλλογο, νοµικά η ευθανασία 

επιβάλλεται να παραµείνει έγκλήµα. Αλλά , αν ο γιατρός, µετά από  προσεκτική εξέταση της 

περίπτωσης, µειώνει τη ζωή του ανίατου ετοιµοθάνατου ασθενούς, το δικαστήριο κρίνει αν η 

πράξη του γιατρού δικαιολογείται. Το 1984, αναθεωρείται αυτή η θέση και τίθενται  απαιτήσεις 

από τους γιατρούς που µετέχουν στη διαδικασία της ευθανασίας, ώστε να αποφεύγουν την ποινική 

δίωξη: Το αίτηµα για την ευθανασία  να είναι εκούσια απόφαση ενός  ενηµερωµένου ασθενούς,  ο 

οποίος εξετάζει προσεκτικά την κατάσταση του, έχοντας σαφή και ορθή εικόνα της, και τις άλλες 

υπαρκτές δυνατότητες. Το πρόσωπο να είναι ικανό να υπολογίζει τα αποτελέσµατα των επιλογών 

του και να εκφράζει την απόφαση του για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Ο σωµατικός ή ψυχολογικός 

πόνος του να είναι ανυπόφορος. Ο γιατρός να έχει συµβουλευτεί έναν συνάδελφο του. Το 1990, ο 

Ιατρικός Σύλλογος του Βασιλείου της Ολλανδίας και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης συµφωνούν στη 

διαδικασία δήλωσης για την ευθανασία: ο γιατρός που εκτελεί την πράξη της ευθανασίας ή της 

υποβοηθούµενης αυτοκτονίας δεν εκδίδει δήλωση φυσικού θανάτου, αλλά ενηµερώνει τον τοπικό 

ιατρικό επιθεωρητή, µέσω εκτεταµένου ερωτηµατολογίου. Ο ιατρικός επιθεωρητής αναφέρει τον 

 
Birth to Death. Science and Bioethics, (ed.) Thomasma David C., Kushner Thomasine, Cambridge University Press, 
United Kingdom,1996, σ. 211,213).  
201Horsfall, S.-Alcocer, Chr. -Duncan, C.T. -Polk, J., ‘Views of euthanasia from an east Texas university’, στο The 
Social Science Journal, 38, 2001, σ. 617-618, Admiraal, P.(ii), στο ίδιο, σ. 213.  
202Dworkin, R., στο ίδιο, σ. 183. 
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θάνατο στον περιφερειακό πληρεξούσιο. Ο περιφερειακός πληρεξούσιος αποφασίζει αν πρέπει να 

διωχθεί ποινικώς ο εµπλεκόµενος γιατρός. Αν ο γιατρός έχει συµµορφωθεί σε αυτές τις πέντε  

απαιτήσεις, δεν θα διωχθεί. Η διαδικασία αυτή απέκτησε τη δύναµη νόµου, όταν περιλήφθηκε στην 

Πράξη Ταφής του 1994. Αυτές οι αποφάσεις δεν θεωρούνται ως άδεια για την ευθανασία, άλλά ως 

καλή και αποδεκτή ιατρική  τακτική, η οποία  επιτρέπει τη διακοπή της µάταιης θεραπείας, την 

παύση ή µη έναρξη θεραπείας, κατόπιν αιτήµατος ασθενούς 203, τη χρήση αναλγητικών σε µεγάλες 

δόσεις για την καταπράυνση του πόνου, αν και µε πιθανότητα µείωσης  της διάρκειας της ζωής  204.  

 

Στην Αυστραλία, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αρκετές απόπειρες νοµοθετικής ρύθµισης 

της ευθανασίας, αλλά έχουν απορριφτεί.  Αναγνωρίστηκε, όµως, το δικαίωµα στους ασθενείς να 

αρνούνται µία ανεπιθύµητη θεραπεία και να ορίζουν έναν αντιπρόσωπο στη λήψη ιατρικών 

αποφάσεων, στην περίπτωση απώλειας της λογικής τους ικανότητας. Οι γιατροί απαλλάσσονται 

από τη νοµική και την ηθική ευθύνη για την αποδοχή ενός αιτήµατος ενός  ασθενούς µη θεραπείας 

ή χρήσης φαρµάκου για την καταπράυνση του πόνου, µε προβλέψιµη, αλλά όχι επιδιωκόµενη 

πιθανότητα επίσπευσης της  ζωής 205.  

 

Η ενεργητική ευθανασία είναι παράνοµη σε όλες τις πολιτείες της Αµερικής, εκτός από το 

Oregon, αλλά οι περισσότερες πολιτείες έχουν θεσπίσει νοµοθεσία  σχετικά µε  τη ‘ζώσα διαθήκη’ 
206. Το 1992,  προτείνεται στην Καλιφόρνια ένα σχέδιο νοµιµοποίησης της ευθανασίας αλλά 

 
203Περίπου το 37% των αιτήσεων γίνονται δεκτές. Οι µισές αιτήσεις απορρίπτονται, επειδή είναι διαθέσιµες 
άλλες εναλλακτικές, το αίτηµα δεν έχει εξεταστεί καλά, ο ασθενής δεν έχει επαρκή εικόνα της ασθένειας του 
ή ο γιατρός έχει αντιρρήσεις. Στο 55% των περιπτώσεων ευθανασίας,  ο γιατρός προσφέρει στον ασθενή 
δηλητηριώδη δόση βαρβιτουρικών. Ο ασθενής πεθαίνει σε βαθύ κώµα, ως αποτέλεσµα αναπνευστικής 
κατάπτωσης. Περίπου το 70% από αυτούς πεθαίνει εντός τριών ωρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 
γιατρός µειώνει αυτήν την περίοδο χρησιµοποιώντας ένα φάρµακο που παραλύει όλους τους µύες. Στο 45% 
των περιπτώσεων, ο γιατρός κάνει ένεση που περιέχει και βαρβιτουρικά και αυτό το φάρµακο. Ο ασθενής 
πεθαίνει, µε αυτό τον τρόπο, εντός λίγων λεπτών. Αυτά τα φάρµακα δίνονται µε συνταγή. Πολλοί από 
αυτούς πεθαίνουν στο σπίτι τους. 
204Admiraal P. (ii), ‘Voluntary Euthanasia: The Dutch Way’, στο Death, Dying and the Law, (ed.) S.A.M. McLean, 
Dartmouth, UK, 1996, σ. 114-115, Emanuel, Ezekiel J.(ii), ‘What is the Great Benefit of Legalizing Euthanasia of 
Physician-Assisted Suicide?’, στο Ethics , Vol. 109, Issue 3, Apr.1999, σ. 629, Dworkin, R., στο ίδιο, σ. 181. 
205Fleming, John I., ‘Death, Dying, and Euthanasia: Australia Versus The Northern Territory’, στο Issues in Law & 
Medicine, 15, no 3,  Spring 2000 , σ. 293 - 8.   
206Το 1994 και το 1997, η Πολιτεία του Oregon ψηφίζει άδεια, που αφορούσε, όµως, µόνο τους  κατοίκους 
του Oregon, ενήλικες , ασθενείς µε µόνο έξι µήνες ζωή, που είχαν εκφράσει την επιθυµία να πεθάνουν, να 
λαµβάνουν, µε συνταγή γιατρού, θανατηφόρες δόσεις βαρβιτουρικών. Ο γιατρός υποχρεώνεται να καθορίζει 
ότι η ασθένεια είναι ανίατη. Ο ασθενής έχει γνωστικές ικανότητες, αναγκαίες για εκούσια δράση και αίτηµα, 
κατόπιν ενηµέρωσης- για τη διάγνωση, την πρόγνωση, τους πιθανούς κινδύνους, τα αποτελέσµατα και τις 
εναλλακτικές θεραπείες, ανάµεσα τους για την φροντίδα καταπράυνσης του πόνου.  Ο γιατρός ζητά 
επικύρωση από έναν κοντινό συγγενή του ασθενούς. Ένας συµβουλεύων γιατρός επιβεβαιώνει τη διάγνωση 
για την ασθένεια και την ενηµερωµένη συγκατάθεση του ασθενούς. Αν ο γιατρός πιστεύει ότι ο ασθενής έχει 
σωµατική ή ψυχολογική διαταραχή ή κατάθλιψη, που διαταράζει την κρίση του, ο ασθενής παραπέµπεται σε 
συµβουλευτική. Ο ασθενής συντάσσει µία γραπτή και δύο προφορικές αιτήσεις. Έχει το δικαίωµα 
ανάκλησης του αιτήµατος του. Ορίζονται περίοδοι αναµονής 15 ηµερών ανάµεσα στην αρχική προφορική  
αίτηση και στη γραπτή και 48 ώρες ανάµεσα στη γραπτή εντολή. Όλο το ιστορικό καταγράφεται σε ιατρικό 
αρχείο. ∆εν δίνεται άδεια για φόνο από ευσπλαχνία, δηλητηριώδη ένεση, ενεργητική ευθανασία  (Smith, 
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απορρίπτεται 207.  Ο γιατρός Glucksberg και άλλοι τρεις γιατροί αµφισβητούν δικαστικά τη 

συνταγµατικότητα του νόµου  σχετικά µε την απαγόρευση της υποβοηθούµενης αυτοκτονίας, στην 

Washington, το 1996, έπειτα από την αυτοκτονία ενός ασθενούς του, τον οποίο είχε αρνηθεί, λόγω 

της απαγόρευσης του νόµου, να βοηθήσει . Στη Νέα Υόρκη, το 1996, ο γιατρός Quill ισχυρίζεται 

ότι ο νόµος απαγόρευσης της υποβοηθούµενης αυτοκτονίας παραβιάζει το 14 ο άρθρο του 

Συντάγµατος, ‘Καµία πολιτεία δεν θεσπίζει νόµους µε τους οποίους να αφαιρεί το δικαίωµα , το 

προνόµιο  ή την προστασία των πολιτών, αν  ο συγκεκριµένος πολίτης δεν έχει αποδειχθεί ένοχος 

εγκλήµατος σε δικαστήριο µέσω δίκης. Καµία πολιτεία δεν πρέπει να αρνείται σε κανέναν άνθρωπο 

ίση προστασία του νόµου’. Η πλειοψηφία των δικαστών συµφωνεί ότι είναι µη συνταγµατικό οι 

πολιτείες να θεσπίζουν νόµους, µε τους οποίους να αφαιρούν από τους ετοιµοθάνατους το 

δικαίωµα διάπραξης αυτοκτονίας, αφού δεν έχουν αποδειχθεί ένοχοι για κάποιο έγκληµα, και,  

επειδή δεν προστατεύει εξίσου όλους τους ασθενείς, δεν προστατεύει αυτούς που δεν µπορούν να 

τερµατίσουν τη ζωή τους, χωρίς τη συνταγή γιατρού για τη θανατηφόρα δόση φαρµάκου 208. 

 

Στην ισχύουσα απόφαση σχετικά µε την ευθανασία στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες 

προτάσεις, αναγνωρίζονται κοινές προϋποθέσεις για την επιτέλεση της ευθανασίας: Ο ασθενής να 

έχει ζητήσει το συγκεκριµένο αίτηµα - αναγνωρίζεται η αυτονοµία της λήψης απόφασης του 

ασθενούς για τη ζωή του, χωρίς την παρέµβαση άλλων. Ως προφυλάξεις ότι το αίτηµα είναι 

προσωπική πεποίθηση του ασθενούς, ορίζονται η ορισµένη διάρκεια του αιτήµατος, η προσεκτική 

απόφαση ασθενούς, κατόπιν ενηµέρωσης για την κατάσταση του και για όλες τις εναλλακτικές 

πιθανότητες. Ως περιοριστικός παράγοντας -διασφάλιση ότι ο γιατρός ενεργεί προς όφελος του 

ασθενούς- λαµβάνεται ότι ο πόνος του δικαιολογεί το αίτηµα, είναι  ανυπόφορος και ανίατος. Ο 

γιατρός κρίνεται ως το µόνο άτοµο κατάλληλο και υπεύθυνο για την εκτέλεση της ευθανασίας. Ο 

γιατρός, για την αποφυγή της βλάβης ενός ασθενούς, επιβάλλεται να έχει συνοµιλήσει µε έναν 

συνάδελφο του για τη σοβαρότητα του αιτήµατος, την ακρίβεια της διάγνωσης, για την κατάσταση 

του ασθενούς και τον κατάλληλο τρόπο τερµατισµού της ζωής. Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας 

και της εµπιστοσύνης από άλλους ασθενείς, οφείλει το νοσηλευτικό ίδρυµα να κρατά αρχείο 

περιπτώσεων.   

 

Υπολογίζεται ότι 37,000 θάνατοι από ευθανασία συµβαίνουν κάθε χρόνο στην Αυστραλία, 

ως αποτέλεσµα σκόπιµης πρόκλησης θανάτου ασθενούς από τον γιατρό του, όπως αποκαλύπτει 
 

Cheryl K., ‘Safeguards for Physician- assisted Suicide: The Oregon Death with Dignity Act’, στο Death, Dying and the 
Law, (ed.) S. A. M. McLean, Dartmouth, UK, 1996, σ.  73-74, Horsfall, S., Alcocer, Chr., Duncan , C. T., Polk, J., στο 
ίδιο, σ. 620).   
207Προβλέπει ‘οδηγία’ την οποία ένας ανίατος ασθενής υπογράφει,  ζητώντας ‘βοήθεια στη διαδικασία θανάτου’, κατά 
τη χρονική στιγµή και στον χώρο της επιλογής του. ∆ύο γιατροί πιστοποιούν ότι ο θάνατος του θα συµβεί εντός 6 
µηνών. Η υπογραφή της οδηγίας γίνεται  µπροστά σε δύο µάρτυρες, όχι συγγενείς του υπογράφοντα ούτε 
επωφελούµενοι από τον θάνατο του, ούτε ο γιατρός του. Η οδηγία ενδέχεται να  ανακληθεί, οποιαδήποτε χρονική  
στιγµή, λεκτικά ή γραπτά  (Dworkin, R., στο ίδιο, σ. 181). 
208Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 428, Admiraal, P.(i), στο ίδιο, σ. 216.  
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έρευνα των Helga Kushe et al. (1997) σε 3,000 Αυστραλούς γιατρούς.  Σχεδόν το ένα τρίτο από 

τους θανάτους συµβαίνει, επειδή οι γιατροί σκόπιµα επισπεύδουν τον θάνατο των ασθενών τους. 

Τα ποσοστά της µη εκούσιας ευθανασίας, της επίσπευση θανάτου χωρίς συζήτηση µε τον ασθενή 

και αίτηµα του, είναι πέντε φορές υψηλότερο στην Αυστραλία, συγκριτικά µε τη ∆ανία. Στην 

έρευνα των Diane F. Meier et al (1998), το 6% των γιατρών που τους έγινε αίτηµα για ευθανασία 

δέχτηκαν τουλάχιστον µία φορά. Στο Βέλγιο το 34%, το 1985, το 40%, το  1987, και το 52%, το 

1988, των γιατρών δέχτηκαν να κάνουν ευθανασία. Η έρευνα των Martien Muller et al. στη 

Νορβηγία το 1997 δείχνει ότι το 6 % των ανταποκρινόµενων είχαν ενεργήσει µε τρόπο, που 

αποσκοπούσε ή επίσπευδε τον θάνατο 209. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν την ανάγκη της νοµοθετικής 

ρύθµισης για το θέµα της ευθανασίας.  

 
Τα δεδοµένων ερευνών 210 δείχνουν ότι τίθενται συχνά διλήµµατα ευθανασίας, ότι οι 

γιατροί ανταποκρίνονται πιο πρόθυµα σε αιτήµατα παθητικής ευθανασίας, ότι το αίσθηµα 

 
209 Cohen-Almagor, Raphael, ‘Culture of Death in the Netherlands: Dutch Perspectives’, στο Issues in Law & Medicine, 
17, no2, Fall 2001, στο ίδιο, σ.169-170.  
210Στην έρευνα των Γκαράνη, ∆αλλά-Βοργία, Παπαδάτου, Κρεµαστινού µε θέµα ‘Η διερεύνηση του τρόπου  
αντιµετώπισης περιορισµού µάταιης θεραπείας στις µονάδες εντατικής θεραπείας σε σχέση µε την 
ευθανασία’ (1995), σε 81 γιατρούς των 15 πολυδύναµων ΜΕΘ της Ελλάδας, το 32,1% έχει αντιληφθεί 
έµµεσα, χωρίς προσωπική εµπλοκή, συγκεκριµένες περιπτώσεις παθητικής ευθανασίας, το 18,5%  
περιπτώσεις ενεργητικής ευθανασίας και σηµαντικό ποσοστό απέφυγε να απαντήσει. Στη συγκεκριµένη 
έρευνα,  ως ‘ενεργητική ευθανασία’ ορίζεται η χορήγηση θανατηφόρας δόσης φαρµάκου, η οποία 
επισπεύδει τον επικείµενο θάνατο του ασθενούς και ως ‘παθητική ευθανασία’ η παύση ή µη χορήγηση 
θεραπείας, όταν αυτή δεν έχει πλέον κανένα όφελος για τον ασθενή.  Το 50,6% και το 6,2% απάντησε ότι 
του έχει ζητηθεί από τους συγγενείς του ασθενούς,  µερικές φορές και αρκετά συχνά αντίστοιχα, να προβεί 
σε πράξη παθητικής ευθανασίας, ενώ το 45,7% και το 3,7% αντίστοιχα σε πράξεις ενεργητικής ευθανασίας. 
Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ σε αίτηµα για ενεργητική (39,5%) ή παθητική 
ευθανασία (38,3%). Το 11,1%  και το 4,9% παραδέχεται ότι, πολύ λίγες φορές ή κατά κανόνα αντίστοιχα, 
ανταποκρίθηκε σε αίτηµα για παθητική ευθανασία, ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης σε ενεργητική ευθανασία 
είναι αρκετά χαµηλότερο. Οι περισσότεροι απαντούν ότι ποτέ δεν τους ζητήθηκε από τον ίδιο τον ασθενή να 
προβούν σε πράξη ενεργητικής (70,4%) ή παθητικής (74,1%) ευθανασίας, ενώ το 16% αναφέρουν ότι τους 
ζητήθηκε από τον ασθενή να προβούν σε πράξη παθητικής ευθανασίας έναντι 11,1% σε ενεργητική 
ευθανασία. Το αίσθηµα καθήκοντος κυρίως εµποδίζει τον γιατρό να προβεί σε πράξη ευθανασίας. Το 53% 
των γιατρών πιστεύει ότι πρέπει να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιµα µέσα για τη διατήρηση του ασθενούς στη 
ζωή. Η πλειοψηφία των γιατρών θεωρεί την έννοια του θανάτου µε αξιοπρέπεια το σηµαντικότερο κίνητρο 
για την εφαρµογή ευθανασίας, και το 55,6% επηρεάζεται. Την ευθύνη της απόφασης φέρουν οι συγγενείς 
και το ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ (18,5%), οι συγγενείς και ο θεράπων γιατρός (17,3%), το ιατρικό και το 
νοσηλευτικό προσωπικό (11,1%). Στην έρευνα του Ευθυµίου (Ιωάννινα, 1995) σε 356 φοιτητές Ιατρικής 
σηµειώνεται ποσοστό 64,5% µε θετική στάση απέναντι στην ενεργητική ευθανασία. Στην έρευνα του 
Παπαπετρόπουλου και συν (Πάτρα, 1997) σε γιατρούς, δικαστές, δικηγόρους και εκτοετείς φοιτητές 
συγκριτικά εκδηλώνονται πιο ευνοϊκά απέναντι στην υποβοηθούµενη από γιατρό αυτοκτονία. ∆ιεθνώς, σε 
έρευνα των Emmanuel et al (Βοστώνη, 1996)  σε 355 ογκολόγους, 155 ογκολογικούς ασθενείς, 193 άτοµα 
γενικού πληθυσµού σηµειώνεται πολύ µεγάλο ποσοστό θετικής στάσης απέναντι στην ενεργητική 
ευθανασία. Όµως, πολύ λίγοι ογκολόγοι έχουν δεχτεί αίτηµα για ενεργητική ευθανασία, έναντι 13,5% για 
υποβοηθούµενη αυτοκτονία. Στην έρευνα των Di Mola et al (Μιλάνο, 1996) σε 359 µέλη της Ιατρικής 
Κοινότητας, το 32% έχει θετική στάση απέναντι στην ευθανασία, στο 38% έχει ζητηθεί ευθανασία, και το 
11, 5%  έχει αποδεχτεί το αίτηµα. Σε έρευνα των Dukas et al (Michigan, 1995) σε 154 ογκολόγους, 
σηµειώνεται θετικότερη στάση απέναντι στην υποβοηθούµενη αυτοκτονία, παρά ενεργητική ευθανασία 
(22% έναντι 15%), στο 43 %  του έχει ζητηθεί  ενεργητική ευθανασία, στο 38 % υποβοηθούµενη 
αυτοκτονία και µόλις το 4 % ανταποκρίθηκε σε αίτηµα ενεργητικής ευθανασίας, έναντι 18 % σε αίτηµα 
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καθήκοντος τους εµποδίζει να βοηθήσουν στην ευθανασία, ενώ το δικαίωµα για ένα αξιοπρεπή 

θάνατο λειτουργεί θετικά. 

 

 

 

 

 

 
υποβοηθούµενης αυτοκτονίας (Γκαράνη, Τ. -∆άλλα -Βοργία Π. -Παπαδάτος, Ι., Κρεµαστινού, Τ., ‘Εντατική 
Θεραπεία: Ηθικοί προβληµατισµοί στο θέµα της ευθανασίας’, στο Αρχείο Ελληνικής Ιατρικής, 1996, σ. 13, 38-44).  
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IV.Tο πρόβληµα της ευθανασίας  

 
Κατά την προσέγγιση ενός προβλήµατος της βιοηθικής, αρχικά επιχειρείται η διασαφήνιση 

των βασικών εννοιών. Στη συνέχεια, επιδιώκεται η εννοιολογική προσέγγιση βασικών διακρίσεων, 

µε σκοπό την αποφυγή της πλάνης. Έπειτα, αποπειράται η εφαρµογή των ηθικών αρχών, χωρίς να 

παραβλέπεται ότι το εκάστοτε πολιτικο- κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζει τη λήψη απόφασης.  

 

 

IV.1. Τι σηµαίνει ‘ευθανασία’ 

 

Ο όρος ‘ευθανασία’ αναφέρεται στην προσφορά βοήθειας, από ευσπλαχνία, συµπόνια, που 

αποσκοπεί στην πρόκληση ή επίσπευση του θανάτου ενός ατόµου. Βασίζεται στην εκτίµηση ότι 

αυτή η ενέργεια πρόκειται να ωφελήσει το συγκεκριµένο άτοµο, το οποίο υποφέρει από  ανίατη, 

υπερβολικά επώδυνη ασθένεια 211 ή βαριά αναπηρία, ανίατο ή µη δεχόµενο καταπράυνση 

τραυµατισµό, και, ότι, αν συνεχίζει να ζει, ο πόνος του θα υπερβεί το ενδεχόµενο του οφέλους  212. 

Κάποιοι ασθενείς επιθυµούν να τερµατίσουν τη ζωή τους, επειδή δεν θέλουν να ζήσουν µε τον 

µόνο τρόπο , που τους επιτρέπει η ασθένεια τους  213. Άλλοι προτιµούν να επισπεύσουν τον θάνατό 

τους, όσο είναι ακόµη σε θέση να  λαµβάνουν αποφάσεις για τη ζωή και το θάνατο τους 214. Πολλοί 

ανησυχούν για το τελευταίο στάδιο της ζωής τους, επειδή φοβούνται όχι τόσο τον πόνο, αλλά την 

στέρηση της αξιοπρέπειας και του αυτοέλεγχου τους. Επιθυµούν οι οικείοι τους να τους θυµούνται 

στις καλύτερές τους στιγµές, δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην ποιότητα της ζωής και στη 

διατήρηση της αξιοπρέπειας τους, παρά στην επιµήκυνση της διάρκειας της βιολογικής τους ζωής 
215. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι κρίνουν ότι, για αυτούς,  η τεχνητή επιµήκυνση της ζωής 

 
211 Όπως η 70χρονη Lillian Boyes, η οποία πέθαινε από µία τροµερή µορφή ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, τόσο 
επώδυνης , ώστε ακόµη και τα πιο δυνατά παυσίπονα δεν καταπραύναν τον πόνο της και την άφηναν σε 
αγωνία, ουρλιάζοντας, όταν ο γιος της άγγιζε, µε το δάκτυλο του, το χέρι της (Dworkin R., στο ίδιο, σ. 179).   
212Firth, Rosemary, ‘Euthanasia’, στο Rain, Vol. 0, Issue 45, August, 1981, σ. 1, Warren, Mary, Anne, 
Moral Status: obligations to persons and other living things, Oxford University Press, Oxford, σ. 185, Foot 
, Philippa, Philosophy and Public Affairs, Vol. 6, No. 2., Winter, 1977, σ. 86.  
213 Όπως η 45χρονη Patricia Diane Trumbull, η οποία υπέφερε από λευχαιµία και αρνήθηκε χηµειοθεραπεία 
και µετάγγιση µυελού των οστών, θεραπεία που γνώριζε ότι θα της έδινε 1 προς 4 πιθανότητα επιβίωσης, 
επειδή γνώριζε τις παρενέργειες της θεραπείας και δεν θεωρούσε το αγαθό,  που θα προέκυπτε, αρκετό για 
να υποµείνει τη θεραπεία (Dworkin R., στο ίδιο, σ. 179).  
Το 1992, η 25χρονη  Nancy B., η οποία υπέφερε από σπάνια νευρολογική ασθένεια (σύνδροµο Guillain-
Barre) και παράλυση από τον λαιµό και κάτω, ζήτησε από τον δικαστή του Quebec, Dufour, να διατάξει τον 
γιατρό της να κλείσει τον αναπνευστήρα, που τη κρατούσε ζωντανή. Ο γιατρός την είχε ενηµερώσει ότι 
µπορούσε να ζει χρόνια στον αναπνευστήρα. Αλλά αυτή ήθελε να πεθάνει, επειδή ‘ το µόνο που έκανε  εδώ 
και δυόµισι χρόνια  ήταν να παρακολουθεί τηλεόραση και να βλέπει τους τοίχους ’. Ο δικαστής αποφάσισε ότι 
οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να αποµακρύνουν τα µηχανήµατα στήριξης ζωής, ακόµη και όταν δεν είναι 
ετοιµοθάνατοι  (Dworkin,  στο ίδιο, σ. 184). 
214 Όπως η 44χρονη Janet Adkins, η οποία γνώριζε ότι είναι στα πρώτα στάδια της ασθένειας Alzheimer και 
επιθυµούσε να πεθάνει, όσο µπορούσε να ρυθµίζει τη ζωή και τον θάνατο της.  
215Brock, Dan W.(i), στο ίδιο, σ. 206,  217. 
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είναι περισσότερο επιζήµια παρά ωφέλιµη. Αγωνίζονται για το δικαίωµα να ζουν µε αξιοπρέπεια  

και ζητούν αλλαγή στη νοµοθεσία για τον εκούσιο τερµατισµό της ζωής µε ιατρική βοήθεια 216 . Σε 

κάποιες περιπτώσεις, π.χ. µόνιµη φυτική κατάσταση ασθενούς,  οι συγγενείς ζητούν από το γιατρό 

του ασθενούς να τερµατίσει τη ζωή του 217. 

 

Ενάντια στην ευθανασία επιστρατεύεται συχνά το επιχείρηµα του ενδογενούς σφάλµατος 

της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής, στηριγµένο στην έκτη εντολή. Όµως, η αφαίρεση της ζωής   

γίνεται κοινωνικά και νοµικά αποδεκτή σε περιπτώσεις αυτοάµυνας, πολέµου και θανατικής 

ποινής. Σε µία πλουραλιστική κοινωνία, όπου αναγνωρίζεται η ελευθερία του θρησκευτικού  

δόγµατος, η δηµόσια πολιτική δεν µπορεί να θεµελιώνεται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις µη 

αποδεκτές από άλλες κοινωνικές οµάδες διαφορετικού θρησκευτικού δόγµατος  218. Συνεπάγεται 

ότι οι υποστηρικτές του επιχειρήµατος οφείλουν να αναζητήσουν µία άλλη βάση δικαιολόγησης 

της θέσης, γιατί δεν είναι κοινωνικά και νοµικά αποδεκτή η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, 

ιδιαίτερα όταν πηγάζει από εκούσια επιλογή του ίδιου του ατόµου, κατόπιν ενηµέρωσης 219. 

 

Η ενεργητική ευθανασία διακρίνεται από την ανθρωποκτονία, καθώς η πρώτη ενέργεια 

γίνεται συνήθως κατόπιν ενηµέρωσης, συγκατάθεσης του ατόµου, προς το συµφέρον του, από 

ευσπλαχνία και το ίδιο το άτοµο εκτιµά ότι η ζωή του δεν αξίζει να συνεχιστεί. Η ευθανασία και η 

υποβοηθούµενη από τον γιατρό αυτοκτονία δεν είναι σκοποί αλλά µέσα πραγµατοποίησης του 

σκοπού του θνήσκειν καλως, του  τερµατισµού της ζωής µε αξιοπρέπεια 220. Στην περίπτωση της 

ανθρωποκτονίας, ένα άτοµο φονεύεται παρά τη θέληση του, στερείται τη ζωή του ανεκτίµητης 

αξίας για αυτόν, ενώ ο δολοφόνος κινείται από πανούργα πρόθεση 221.  

 

Κάποιοι ενθαρρύνουν την αυτοκτονία υποβοηθούµενη από γιατρό αλλά όχι την εκούσια 

ενεργητική ευθανασία 222. Όµως,  αυτές οι δυο πράξεις, από ηθική άποψη, δεν διαφέρουν, ώστε τα 

 
216Kung, H.- Jens,  W., στο ίδιο, σ. 19. 
217Όπως η Nancy Cruzan, η οποία παρέµεινε για 7 χρόνια σε κατάσταση φυτού, µετά την καταστροφή του  
εγκεφαλικού φλοιού από έλλειψη οξυγόνου, λόγω ατυχήµατος (Dworkin, R., στο ίδιο, σ. 179-180).     
218Brock, Dan W.(i), στο ίδιο, σ. 213.  
219Battin, Margaret P., ‘On the Structure of the Euthanasia Debate: Observations Provoked by a Near-Perfect For -and - 
Against Book’, στο Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 25, No.2, April 2000, σ. 419.  
220Emanuel, Ezekiel J. (ii), ‘ What is the Great Benefit of Legalizing Euthanasia of Physician - Assisted Suicide?’, στο 
Ethics, Vol. 109, Issue 3, Apr. 1999, σ.  629.   
221Brock Dan W.  (i), στο ίδιο, σ. 210, Kung, H.- Jens,  W., στο ίδιο, σ. 22. 
222Τίθεται το ερώτηµα αν θα δοθεί στους γιατρούς ή και σε άλλους επαγγελµατίες η αρµοδιότητα του τερµατισµού της 
ανθρώπινης ζωής. Οι γιατροί φαίνεται να είναι οι πιο ικανοί και ειδικευµένοι επαγγελµατίες για την αποτελεσµατική 
επιτέλεση αυτού του έργου. Έχουν εκπαιδευθεί στη διαδικασία εκτίµησης πριν τον τερµατισµό της ζωής (πρόγνωση, 
παροχή επιλογών καταπραυντικής φροντίδας, διάγνωση κατάθλιψης) και στην παροχή ή διαχείριση των µέσων. Ο 
γιατρός εκτιµά το αίτηµα για υποβοηθούµενη αυτοκτονία ή ευθανασία, προετοιµάζει τον άνθρωπο για τη διαδικασία 
του θανάτου, του παρέχει τα µέσα, τον στηρίζει ψυχολογικά, αποκρούει επιπλοκές, αναφέρει την περίπτωση, ρυθµίζει 
και προβλέπει σχετικά µε τη γενική διαδικασία. Κάποιες από τις διαδικασίες, π.χ. ο στοχασµός σε πνευµατικά 
ερωτήµατα νοήµατος του πόνου, της τελικής µοίρας, η ανακούφιση σωµατικού πόνου, η συζήτηση για τις οικονοµικές 
πιέσεις ή τη δυναµική της οικογένειας που επηρεάζουν την απόφαση του,  υπερβαίνουν την ειδίκευση του γιατρού και 
µπορούν να επιτελεστούν σωστά µόνο µε τη συνεργασία άλλων ειδικών π.χ. κληρικών, νοσοκόµων, κοινωνικών 
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ηθικά επιχειρήµατα υπέρ της µίας ενέργειας εφαρµόζονται στην υποστήριξη της άλλης. ∆ιαφέρουν 

µόνο στο ποιος πράττει τελευταίος χρονικά. Στην υποβοηθούµενη ιατρικά αυτοκτονία, ο ασθενής 

τερµατίζει τη ζωή του, µέσω θανατηφόρας δόσης φαρµάκου που, κατόπιν δικού του αιτήµατος, του 

δόθηκε από γιατρό ενηµερωµένο σχετικά µε την πρόθεση του ασθενούς. Κατά την εκούσια 

ενεργητική ευθανασία, ο γιατρός  παρέχει τη θανατηφόρα δόση στον οργανισµό του ασθενούς, 

συχνά επειδή ο ίδιος δεν είναι σε θέση να τερµατίσει τη ζωή του χωρίς βοήθεια.  Όµως, και στις 

δύο περιπτώσεις ο ασθενής αποφασίζει για τον τερµατισµό της ζωής, και  έχει το δικαίωµα να 

αλλάξει γνώµη, µέχρις ότου η διαδικασία πρόκλησης θανάτου γίνει αµετάκλητη. Είναι 

παραπλανητική η εντύπωση ότι στην εκούσια ενεργητική ευθανασία ο γιατρός σκοτώνει τον 

ασθενή, ενώ στην υποβοηθούµενη ιατρικά αυτοκτονία ο ασθενής σκοτώνει τον εαυτό του 223. 

 

 

IV. 2. Τι σηµαίνει ‘θάνατος’    
 

Ο ορισµός του ‘θανάτου’ είναι φιλοσοφικό, ηθικό θέµα και η πρακτική αναγκαιότητά του 

πηγάζει από τη σηµασία της διάκρισης ανάµεσα σε ζωντανούς και νεκρούς ανθρώπους. Ανάλογα 

µε αυτή την διάκριση προσδιορίζονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις απέναντι σε πρόσωπα 224. Η 

έννοια του θανάτου δεν ανάγεται σε ιατρικές, κλινικές ενδείξεις, καθώς σχετίζεται µε τις 

αντιλήψεις του ανθρώπου για το νόηµα, την αξία της ζωής, της ύπαρξης και  του θανάτου. Η 

διάγνωση ότι ένας άνθρωπος έχει πεθάνει εξαρτάται από την καθιερωµένη έννοια του θανάτου. 

Κάθε αλλαγή στην έννοια του θανάτου  µεταβάλλει τον τρόπο της διάγνωσης 225.   

 
Οι επιστήµονες ασχολούνται µε το ζήτηµα αν ο θάνατος είναι διαδικασία ή γεγονός. 

Σύµφωνα µε τον Robert S.Morison, η ζωή του ανθρώπου, ως βιολογικού όντος,  είναι µία συνεχής 

διαδικασία ανάπτυξης και φθοράς και δεν παρατηρείται µία µαγική στιγµή εξαφάνισης του 

οργανισµού. Συµπεραίνει ότι ο θάνατος δεν είναι ένα µοναδικό, µε σαφήνεια περιορισµένο, 

στιγµιαίο φαινόµενο. Υπό µία τέτοια οπτική, δεν είναι δυνατή η διάκριση ανάµεσα στην άφεση 

κάποιου να πεθάνει και στην επίσπευση του θανάτου του  226. Σύµφωνα µε τον Leon Kass, το 

 
λειτουργών (Faber-Langendoen, Kathy-Karlawish, Jason H. T.,  ‘Should Assisted Suicide Be Only Physician Assisted? 
’, στο Annals of Internal Medicine 132, no. 6, March 21, 2000, σ. 482-487, Brock, Dan W. (i), στο ίδιο, σ. 230).  
223Brock , Dan W. (i) , στο ίδιο , σ. 203 - 204 , Devettere , Raymond J. , στο ίδιο , σ. 431 , Warren , Mary Anne , στο 
ίδιο , σ. 187 , Singer , Peter , Practical Ethics , Cambridge University Press , Cambridge , 1979 , σ.  128 , Benson , John 
M. , Trends : End - of- Life Issues , Public Opinion Quarterly , Vol. 63 , Issue 2 , Summer 1999 , σ. 266 , Ζήκας, Φ. , ‘ 
Η ευθανασία ως πρόβληµα της ηθικής φιλοσοφίας ’ ,  στο Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής , 1998 , 15 ( 1 ) , σ. 94 .   
224Lamb , David (i) , ‘ What is Death ? ’ , στο Principles of Health Care Ethics , (ed.) Raanan Gillan , John Wiley and 
Sons , Great Britain , 1994 , σ. 1028 , Gervais ,  Karen Grandstrand , Redifing Death , New Haven , Yale University 
Press , 1986 , σ. 4 .  
225Lamb, David(ii), Death, Brain Death and Ethics, Croom Helm, Great Britain, 1985, σ. 9-14, Gervais, Karen 
Grandstrand, στο ίδιο, σ. 1, Devettere,  Raymond J., στο ίδιο, σ. 180. 
226Morison, Robert S., ‘Death: Process or Event?’, στο Science, New Series, Vol. 173, Issue 3998, August 20, 1971, σ. 
695 -6.  
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στάδιο της ανάπτυξης, η διαδικασία του θανάτου και η στιγµή του θανάτου διακρίνονται. 

∆ιαφορετικά, εξαλείφεται η διάκριση ανάµεσα σε άνθρωπο ζωντανό και σε  άνθρωπο νεκρό, µε 

επικίνδυνες συνέπειες. Ο Kass προσδίδει την έννοια του θανάτου ενός οργανισµού στην παύση 

λειτουργίας του οργανισµού ως ολοκληρωµένη µονάδα, και όχι στην καταστροφή των οργάνων ή 

των κυττάρων του, των µερών του οργανισµού (νέκρωση) 227.  

 

Στον προσδιορισµό του θανάτου ως παύσης  της λειτουργίας του οργανισµού ως 

ολοκληρωµένης  µονάδας, λαµβάνεται δεδοµένο ότι ένας ζωντανός οργανισµός είναι ένα 

ολοκληρωµένο σύνολο συστατικών οργανικών  συστηµάτων. Για τη διάγνωση του θανάτου 

απαιτείται απώλεια των διανοητικών (αµετάκλητη απώλεια ικανότητας συνείδησης) και των 

σωµατικών  (απώλεια αναπνοής και παλµού καρδιάς) δυνατοτήτων της ολοκληρωµένης ζωής  228. 

Ο εγκέφαλος, σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, είναι το κεντρικό σηµείο της ζωής του 

οργανισµού, της λειτουργίας του οργανισµού ως λειτουργικού συνόλου. Μόνο ο εγκέφαλος, το 

κριτικό σύστηµα του οργανισµού, στην έως τώρα εξέλιξη της επιστήµης, δεν δύναται να 

αντικατασταθεί, καθώς το άτοµο γεννιέται µε καθορισµένο αριθµό νευρώνων µη αναπαραγώγιµων 
229. Το εγκεφαλικό στέλεχος παρουσιάζεται ως το κριτικό σύστηµα του εγκεφάλου. Ο θάνατος του 

εγκεφάλου  ως συνόλου συµβαίνει, όταν το εγκεφαλικό στέλεχος χάνει αµετάκλητα την ικανότητα 

διατήρησης  των ζωτικών ολοκληρωµένων λειτουργιών (αναπνοής και παραγωγής συνείδησης) 230.  

 

Μέχρι την εφεύρεση και κατασκευή των σύγχρονων µηχανών της ιατρικής τεχνολογίας 

(δεκαετίες 1950-60), ο θάνατος οριζόταν ως αµετάκλητη παύση της λειτουργίας του καρδιο- 

αναπνευστικού συστήµατος. Όµως, χάρη στην εξέλιξη στην ιατρική τεχνολογία,  η καρδιά ενός 

ατόµου µπορεί να αντικατασταθεί από τεχνητή ή µόσχευµα και, χάρη στη βελτιωµένη τεχνολογία 

ανάνηψης, ένας  ασθενής χωρίς παλµό και αναπνοή διατηρείται στη ζωή. Για αυτό, η παύση της 

λειτουργίας της καρδιάς και των πνευµόνων κρίνεται ως επαρκής ένδειξη του θανάτου µόνο υπό 

κανονικές συνθήκες. Ο θάνατος ενός ασθενούς διασωληνωµένου διαπιστώνεται σύµφωνα µε το 

κριτήριο εγκεφαλικού θανάτου 231. 

 

Το 1959, στη Γαλλία, νευρολόγοι εισάγουν τον όρο ‘θάνατος του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος’ και του προσδίδουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: µόνιµο κώµα χωρίς πνοή,  

απουσία εγκεφαλικού στελέχους και αντανακλαστικών τενόντων,  ένδειξη ηλεκτρικά σιωπηλού 

εγκεφάλου. Ο παλµός του οργανισµού παραµένει τακτικός, όσο διαρκεί η σύνδεση του µε τον 
 

227Kass, Leon , ‘ Death as an Event : A Commentary on Robert Morison ’ , στο Science , New Series , Vol. 173 , Issue 
3998 , August 20 ,1971 , σ.  699. 
228Lamb, David (i), στο ίδιο, σ. 1031,1033-4, Lamb, David(ii), στο ίδιο, σ. 71-2, Mcmahan, Jeff, ‘Killing, Letting Die, 
and Withdrawing Aid’, στο Ethics, Vol. 103, Issue 2, Jan. 1993, 250-251. 
229Lamb, David (ii), στο ίδιο, σ. 34, 40, Gervais, Karen Grandstrand, στο ίδιο, σ. 145, Mcmahan, Jeff, στο ίδιο, σ. 255.   
230Lamb, David (i), στο ίδιο, σ. 1036-1037, (ii), 42,48, Gervais, Karen Grandstrand, στο ίδιο, σ. 147-8. 
231Lamb, David (i), στο ίδιο, σ. 1031-2, 1034, Gervais, Karen Grandstrand, στο ίδιο, σ. 7, 9. 
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αναπνευστήρα. Προτείνουν στους γιατρούς, αν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για 18-24 ώρες, να 

αποσυνδέουν τον οργανισµό από τον αναπνευστήρα. Το 1968, η Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής του 

Harvard παρουσιάζει ως νέο κριτήριο διάγνωσης του θανάτου το αµετάκλητο κώµα, µε βασικές 

ενδείξεις την απουσία εγκεφαλικής ευαισθησίας, την απουσία τεχνητής ή αυθόρµητης κίνησης, την 

απουσία αυτόµατης αναπνοής και την απουσία εγκεφαλικού στελέχους και αντανακλαστικών, µε 

εξαίρεση περιπτώσεων υποθερµίας ή παροχής καταθλιπτικών φαρµάκων του  κεντρικού νευρικού 

συστήµατος. Στη διαπίστωση αυτών των ενδείξεων, ο οργανισµός δηλώνεται νεκρός και ο 

αναπνευστήρας αποσυνδέεται. Αυτό το κριτήριο θανάτου αποτυγχάνει να αποδείξει γιατί, όταν ο 

εγκέφαλος του ατόµου νεκρώνεται, ο οργανισµός δηλώνεται ως νεκρός (βιολογική προσέγγιση 

θανάτου) 232.   

 

Στην προσέγγιση του θανάτου ως ηθικού φαινοµένου, ο άνθρωπος δηλώνεται ως νεκρός, 

όταν είναι εγκεφαλικά  νεκρός, γιατί κρίνεται ότι ο άνθρωπος, σε αυτή την περίπτωση,  χάνει την 

αξία του ως πρόσωπο, ως φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων εντός των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Προτείνεται η αποσύνδεση του από τα µέσα στήριξης ζωής 233. Στην ‘οντολογική’ προσέγγιση του 

θανάτου, ο θάνατος ορίζεται ως αµετάκλητη απώλεια προσωπικότητας. Κριτήριο για αυτή την 

προσέγγιση της έννοιας του  θανάτου αναγνωρίζεται η απώλεια της λειτουργίας των υψηλότερων 

λειτουργιών του εγκεφάλου (οµιλία, παρατηρητικότητα, αφηρηµένη σκέψη, αλληλεπίδραση µε 

άλλα όντα και το περιβάλλον) 234.  

 
Το κριτήριο απώλειας της προσωπικής ταυτότητας κρίνεται ότι είναι φιλοσοφικό, 

ψυχολογικό ζήτηµα, µη εµπειρικά διαπιστώσιµο. Η στιγµή της διάγνωσης δύσκολα προσδιορίζεται. 

Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, ασθενείς, που έχουν υποστεί βλάβη στο φλοιό του εγκεφάλου, 

αν και αναπνέουν και έχουν κυκλοφορία αίµατος (µόνιµη φυτική κατάσταση, ανεγκέφαλα νεογνά)  

κρίνονται ως νεκροί, έτοιµοι για ταφή.  Η φυτική κατάσταση, όµως, δεν είναι αµετάκλητη, καθώς 

έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ανάρρωσης. Από ηθική άποψη, επικρίνεται ως αποκρουστική η 

εικόνα ενός ατόµου που θάβεται, ενώ αναπνέει, και τίθεται το ζήτηµα αν το πιστοποιητικό της 

ταφής για ένα τέτοιο άτοµο αφορά τον σκόπιµο τερµατισµό της ζωής ή τον φυσιολογικό θάνατο. Η 

καθιέρωση αυτής της έννοιας του θανάτου εξαλείφει τη διάκριση ανάµεσα στην παύση θεραπείας 

απέναντι σε νεκρό οργανισµό και την ευθανασία. Αυτή η εξάλειψη της διάκρισης προκαλεί 

µεγαλύτερη ανησυχία για τις οριακές περιπτώσεις, π.χ. ασθενείς µε άνοια. Εστιάζει υπερβολικά 

στις διανοητικές ικανότητες σε βάρος των σωµατικών. Αν και οι γνωστικές και οι συναισθηµατικές 

ικανότητες ενός ατόµου είναι ουσιώδεις για µία ολοκληρωµένη µορφή, ενδέχεται να µην είναι 

 
232Lamb, David (ii), στο ίδιο, σ. 33, Gervais, Karen Grandstrand,  στο ίδιο, σ. 9, 19, Devettere, Raymond J., στο ίδιο, σ. 
181, Green, Michael B.-Wikler, Daniel, ‘Brain Death and Personal Identity’, στο Philosophy and Public Affairs, Vol. 9, 
Issue 2, Winter, 1980 , σ. 106-107. 
233Green, Michael B.- Wikler, Daniel, στο ίδιο, σ. 114-115, Gervais, Karen Grandstrand,  στο ίδιο, σ. 43. 
234Lamb, David (i), στο ιδιο, σ. 1031, Mcmahan, Jeff,  στο ίδιο, σ. 250.  
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επαρκείς ως ένδειξη θανάτου. Σύµφωνα µε τις παρούσες επιστηµονικές γνώσεις,  οι γιατροί δεν 

γνωρίζουν τα ακριβή τµήµατα του εγκεφάλου υπεύθυνα για  τη διανοητική λειτουργία. Η διάκριση 

ανάµεσα σε λειτουργίες ανώτερου τµήµατος του εγκεφάλου και σε άλλες λειτουργίες κατώτερου 

τµήµατος κρίνεται αβάσιµη. Η συνείδηση και η γνώση παράγονται µέσω συνεργασίας του 

εγκεφαλικού στελέχους και του φλοιού 235.  

 

 

IV. 3. Εννοιολογικές  διακρίσεις 
 

Σε ζητήµατα ηθικού προβληµατισµού, κρίνεται χρήσιµη η επιλογή, όσο το δυνατό, 

περιγραφικής γλώσσας. Μέσω της περιγραφικής γλώσσας αποφεύγεται η απόδοση αξιολογικού 

περιεχοµένου στους λεκτικούς όρους 236, προτού κρίνουν τα θέµατα από ηθική άποψη. Πολύ συχνά 

οι λέξεις χρωµατίζονται από προκαταλήψεις, από φρικτά ιστορικά γεγονότα, π.χ. οι όροι 

‘ευγονική’, ‘ευθανασία’, ώστε η µη αποφυγή του συγκεκριµένου αξιολογικού περιεχοµένου ωθεί 

τους συνοµιλητές σε αποδοκιµασία και παύση κάθε διαλόγου 237.  

  

 

IV. 3. 1. Η διάκριση ανάµεσα στο «φονεύω» και «στο αφήνω να πεθάνει»  
 

Στις ιατρικές αποφάσεις και στη θέσπιση νόµων ασκεί σηµαντική επίδραση η άποψη της 

ασυµµετρίας, ότι, δηλαδή, είναι ηθικά ανεπίτρεπτο ένας γιατρός να τερµατίσει µε ενεργητικό τρόπο 

τη ζωή ενός ασθενούς, κατόπιν αιτήµατος του, (µέσω θανατηφόρας ένεσης, προσφοράς βοήθειας 

στον τερµατισµό της ζωής, παροχής θεραπείας, αν και προβλέπει ως συνέπεια την επίσπευση της 

ζωής, απόσυρσης τροφοδότησης, υδροδότησης, απαραίτητου εξοπλισµού στήριξης ζωής). Ο λόγος 

αποδοκιµασίας παρουσιάζεται ότι η ενέργεια του γιατρού είναι η αφετηρία µιας αιτιώδους 

διαδικασίας, η οποία καταλήγει στον θάνατο του ασθενούς (ενεργητική ευθανασία). Αντίθετα, 

επιτρέπεται, από ηθική άποψη, ο γιατρός να παραλείψει σκόπιµα  να  προσφέρει στον ασθενή 

υποστηρικτική θεραπεία και να του επιτρέψει να πεθάνει. Σε αυτή την περίπτωση, αιτία του 

θανάτου θεωρείται η ασθένεια ή η φύση, ο θάνατος αφήνεται να επέλθει και η φύση να 

ακολουθήσει τον δρόµο της. Ο γιατρός απαλλάσσεται από την ευθύνη, καθώς κρίνεται  ότι απλώς  

αφήνει µια αιτιώδη διαδικασία, την οποία δεν ξεκίνησε ο ίδιος, αλλά η ασθένεια ή η φύση, να 

προχωρήσει µέχρι τον θάνατο (παθητική ευθανασία). Από τη φύση του, ο άνθρωπος αναζητά την 
 

235Lamb , David (i) , στο ίδιο , σ. 1031 , 1033 , (ii) , στο  ίδιο , σ.  42 - 43 . 
236Στην αγγλική γλώσσα, ο όρος ‘murder’ εκφράζει µία ηθική κρίση για µία πράξη παράνοµη , ενώ ο όρος 
‘killing’ περιγράφει την πράξη της αφαίρεσης της ζωής, χωρίς να εκφράζει ηθική αξιολόγηση. Στην 
ελληνική γλώσσα, παρόµοιος διαχωρισµός θα µπορούσε να γίνει ανάµεσα στους όρους ‘ανθρωποκτονία’ και 
‘τερµατισµός ζωής’.  
237Devettere, Raymond J., στο ίδιο, σ. 80-85.   
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αιτία ενός γεγονότος σε µία πράξη και, σπάνια, σε µία παράλειψη. Ο γιατρός θεωρείται 

υποχρεωµένος να µη βλάπτει τους ασθενείς του, όχι όµως και να τους βοηθάει (διάκριση ανάµεσα 

στο καθήκον της µη βλάβης και στο καθήκον της προσφοράς βοήθειας απέναντι σε άλλους) 238. 

   

Λόγω αυτής της διαδεδοµένης άποψης, οι γιατροί, αν και οι ασθενείς άµεσα ή µέσω των  

αντιπροσώπων τους ζητούν να µη συνδέονται µε µηχανήµατα στήριξης ζωής, δυσκολεύονται να 

σταµατήσουν µηχανήµατα στήριξης ζωής, ακόµη και αν η επιµήκυνση καταλήγει να είναι εις  

βάρος του ασθενούς. Νιώθουν µεγαλύτερη ευθύνη για τον θάνατο ενός ασθενούς, λόγω 

ενεργητικής τους επέµβασης, π.χ. παύσης αναπνευστήρα, παρά παθητικής, π.χ. µη έναρξη 

θεραπείας στήριξης ζωής. Επηρεασµένος από αυτές τις πεποιθήσεις, είτε δεν δίνει στον ασθενή τη 

δυνατότητα δοκιµής στήριξης, η οποία ενδέχεται να οδηγούσε στην ανάρρωση και επιβίωση του 

είτε συνεχίζει τη θεραπεία πέρα από το σηµείο ωφέλειας του ασθενούς και παραβιάζει τις επιθυµίες 

του ασθενούς. Προκαλεί ανώφελη συναισθηµατική δυσφορία στους συγγενείς και φόβο σε όλους 

ότι, παρά τη θέλησή τους και µάταια,  ενδέχεται να βρεθούν διασωληνωµένοι µε µηχανήµατα 

στήριξης. Επιπλέον, δαπανούνται σπάνιοι πόροι, χρήσιµοι για τη θεραπεία ανθρώπων µε  

πιθανότητες ανάρρωσης. Ως µέση λύση προτείνεται η δοκιµή   θεραπείας περιορισµένης χρονικής 

διάρκειας  239.  

 

Κρίνεται ηθικά επιλήψιµο  ο γιατρός να επαινείται και να απαλλάσσεται από την ευθύνη για  

τις παραλείψεις του. Αν, λ.χ., σκόπιµα παραλείψει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο, ο οποίος υποφέρει 

από πνευµονία και έχει πιθανότητες ανάρρωσης, από ηθική άποψη, πρόκειται να κατηγορηθεί ως 

υπεύθυνος για την παράλειψη του.   

 

Σύµφωνα µε µία συνεπειοκρατική προσέγγιση, δεν σηµειώνεται ηθική διάκριση ανάµεσα 

στις πράξεις και στις παραλείψεις, καθώς η ηθική  ορθότητα των ενεργειών κρίνεται ανάλογα µε τις 

συνέπειες  και οι συνέπειες παράγονται είτε από πράξεις είτε από παραλείψεις. Προβάλλεται ως 

θέση συνεπειοκρατικής θεώρησης ότι σε  δύο ακριβώς όµοιες περιπτώσεις, µε ακριβώς όµοια 

αποτελέσµατα, µόνο που στη µία τα αποτελέσµατα παράγονται από παράλειψη, στην άλλη από 

πράξη, το άτοµο κρίνεται εξίσου υπεύθυνο για τα αποτελέσµατα των επιλογών του.  

 

Η βαρύτητα δίνεται όχι στο γεγονός της πράξης ή της παράλειψης αλλά στη σκοπιµότητα ή 

στο τυχαίο της ενέργειας και στο κίνητρο, στην πρόθεση του ενεργούντα. Επιδέχονται ηθική 

αξιολόγηση µόνο οι ενέργειες των οποίων το άτοµο είναι η κινητική αιτία, έχει επίγνωση του 
 

238∆ρακοπούλου, Ζηνοβία(ii), ‘Η διάκριση ανάµεσα στο «σκοτώνω» και «στο αφήνω να πεθάνει» στην ιατρική ηθική’, 
στο  Ιατρική,  52, 1987, σ. 642-643, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 66, Brock, D.W.(i),στο ίδιο, σ. 164-165, 185-186, 189- 
190, 211, Young, Robert, ‘Voluntary Euthanasia’, http://plato. stanford. edu/ entries /  euthanasia - voluntary /,  May 
2000.  
239Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 159-160, Devettere, R. J., στο ίδιο, σ. 270, 298-9. 
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πλαισίου δράσης και επιθυµεί, βάσει σχεδίου, να τις πραγµατοποιήσει, και µόνο όσα εξαρτώνται 

από το ίδιο το άτοµο και µπορεί µε τη στάση του να τα µεταβάλλει. Το άτοµο απαλλάσσεται από  

την ευθύνη πράξεων ή παραλείψεων, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσµα συνειδητού σχεδιασµού αλλά 

προκύπτουν από λήθη, απροσεξία, επιλογή επιτέλεσης µίας ενέργειας, η οποία αποκλείει την 

ταυτόχρονη επιτέλεση  ή παράλειψη άλλων πράξεων  240.  ∆εν θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι,  

στην παθητική ευθανασία, ο γιατρός δεν ενεργεί, καθώς, βάσει σχεδιασµού και εν γνώσει του, 

αφήνει τον ασθενή να πεθάνει και παραλείπει να εκτελέσει άλλες ενέργειες, οι οποίες θα 

συνέβαλαν στην επιµήκυνση της ζωής του.  

  

Η διάκριση ανάµεσα στο καθήκον µη βλάβης και στο καθήκον βοήθειας δεν ισχύει  σε όλες 

τις περιπτώσεις, αλλά µόνο στην περίπτωση, κατά την οποία το άτοµο, το οποίο χρειάζεται 

βοήθεια, είναι µακριά, ξένο και η προσφορά βοήθειας θα απαιτούσε σηµαντική θυσία εκ µέρους 

του άλλου ατόµου. Ανάµεσα στον γιατρό και στον ασθενή, όµως, διαµορφώνεται µία σχέση, κατά 

την οποία ο ασθενής δείχνει εµπιστοσύνη και επιτρέπει στον γιατρό να εισέλθει στην προσωπική 

του ζωή, µε αντάλλαγµα να τον βοηθήσει να αναρρώσει, να καταπραΰνει τον πόνο του, να τον 

φροντίσει.  

 

Στην περίπτωση της ευθανασίας ή βρεφοκτονίας, η επέµβαση του γιατρού δεν θεωρείται 

βλάβη αλλά προσφορά βοήθειας. Ο γιατρός δεν θεωρείται ότι δολοφονεί υγιείς ανθρώπους, λόγω 

προσωπικού οφέλους, αλλά ότι βοηθά τον ασθενή του,  κατόπιν σεβαστού αιτήµατος του, να 

τερµατίσει τη ζωή του, λυτρώνοντας τον από αβάσταχτη επιµήκυνση της ζωής του. Η ηθική του 

εκτίµηση δεν θα διαφοροποιηθεί, είτε τερµατίσει ενεργητικά τη ζωή ενός ασθενούς, είτε 

παραλείψει να του προσφέρει υποστηρικτική θεραπεία και  του επιτρέψει να πεθάνει 241.  

 
Η άποψη της ασυµµετρίας έχει τεθεί υπό κριτική εξέταση όσων υποστηρίζουν ότι δεν 

υπάρχει ηθική διάκριση ανάµεσα στην ενεργητική και την παθητική ευθανασία και 

αντιπροβάλλουν την άποψη της συµµετρίας. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, όταν σε µία  διαδικασία 

αιτιότητας C, η οποία οδηγεί φυσιολογικά στο αποτέλεσµα Ε, παρουσιάζονται δύο πράξεις , χωρίς 

σηµαντικές ηθικές διαφορές, κινούµενες από την ίδια πρόθεση, µία πράξη Α, η οποία ξεκινά τη 

διαδικασία C, και µία πράξη Β, η οποία σταµατά τη διαδικασία C, πριν συµβεί το Ε, το µόνο 

σηµείο ηθικά σηµαντικό, τότε δεν υπάρχει καθαυτή ηθικά σηµαντική διάκριση ανάµεσα στην 

σκόπιµη επιτέλεση  της πράξης Α και τη σκόπιµη αποφυγή επιτέλεσης της πράξης Β. Όταν δύο 

αδέρφια, µε το ίδιο κίνητρο, π.χ. κληρονοµιάς της περιουσίας του πατέρα τους, επιδιώκουν τον 

 
240Devettere, R. J., στο ίδιο, σ. 1-2, 64, Singleton, J.- McLaren, S., στο ίδιο, σ. 57-59, Markus,  Andrew C., ‘Life or 
Death, Mad or Sane--Who Decides?’, στο  Perspectives in Biology and Medicine, 45.2, 2002, σ 268, Foot, P., στο ίδιο, 
σ. 87.  
241Rachels, James(i), ‘Active and Passive Euthanasia’, στο Killing and Letting Die, (ed.) Steinbock Bonnie-Norcross 
Alastair, Fordham University Press, USA 1994,σ. 116-118, ∆ρακοπούλου, Ζ.(ii), στο ίδιο, σ. 643, 645.   
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θάνατο του, ο ένας βάζοντας δηλητήριο στο ποτό του (προκαλώντας τον θάνατο), ο άλλος 

αφήνοντας τον πατέρα να  πιει το ποτό, γνωρίζοντας ότι περιέχει το δηλητήριο και µη 

προσφέροντας του το αντίδοτο, ενώ το έχει στη διάθεση του (αφήνοντας τον να πεθάνει), οι 

ενέργειες και των δύο κρίνονται ως ηθικά επιλήψιµες. Σε περιπτώσεις κρινόµενες καθαυτές, σε 

αφαίρεση από άλλους παράγοντες, δεν σηµειώνεται καµία ηθικά σηµαντική διάκριση ανάµεσα στη 

σκόπιµη αφαίρεση της ζωής και τη σκόπιµη παράλειψη της σωτηρίας του.  

 

Όταν προστεθούν άλλοι παράγοντες, όπως η πρόθεση του ενεργούντα, η σκόπιµη αφαίρεση 

της ζωής ενός ανθρώπου θα µπορούσε να επικριθεί ως ηθικά πιο επιλήψιµη από την παράλειψη 242.  

Κάθε άνθρωπος καθηµερινά πληροφορείται για τροµερές, ηθικά κατακριτέες περιπτώσεις  

αφαίρεσης ζωής, ενώ, σπάνια, για περιπτώσεις παράλειψης υποστηρικτικής θεραπείας. Συνήθως, η 

πρόθεση του ανθρώπου- δολοφόνου είναι το προσωπικό του όφελος. Αντίθετα, αυτός που 

παραλείπει θεραπεία επιµήκυνσης επώδυνης ζωής, ενεργεί κυρίως από ανθρωπιστικά κίνητρα. 

Συχνά, η προσπάθεια σωτηρίας ενός ανθρώπου απαιτεί µεγάλη θυσία εκ µέρους ενός άλλου ή 

επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου, ενώ η αποφυγή δολοφονίας του δεν απαιτεί καµία θυσία. Στη 

διάπραξη ενός φόνου δεν αφήνεται σχεδόν καµία πιθανότητα να σωθεί το άτοµο. Στην αδυναµία 

σωτηρίας ενδέχεται κάποιος άλλος άνθρωπος να τον βοηθήσει. Χρήζει, λοιπόν,  διάκρισης ανάµεσα 

στη σύγκριση καθαυτών, ανεξάρτητων από άλλους παράγοντες, ενεργειών και στη σύγκριση 

πράξεων εντός ενός πλαισίου άλλων παραγόντων  243. 

 

Αξιολογούµενες ανάλογα µε τα αποτελέσµατά τους, η ενεργητική αφαίρεση ζωής θα 

µπορούσε να κριθεί ηθικά καλύτερη από την απόσυρση ή την άρνηση τεχνικών στήριξης ζωής. Αν 

αφαιρεθεί η θεραπευτική αγωγή, η τροφοδοσία και η υδροδότηση, ο ασθενής  ενδέχεται να   

βασανιστεί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, µέχρι να πεθάνει, παρά εάν επιλεχθεί κάποια ενεργητική  

τεχνική, όπως η θανατηφόρα ένεση. Η διαδικασία απόσυρσης ή άρνησης τεχνικών στήριξης ζωής 

ενδέχεται να είναι φοβερή δοκιµασία για τον ασθενή, τους  γονείς και τους γιατρούς. Αν 

αποφασιστεί η µη επιµήκυνση της  ζωής του ασθενούς, κρίνεται ηθικά προτιµότερος ο τερµατισµός 

της ζωής του µε τον πιο ανώδυνο τρόπο (κριτήριο η αρχή της µη βλάβης) 244. Προτείνεται, µετά την 

απόσυρση κάθε θεραπείας, να παρέχεται στον ασθενή καταπραϋντική φροντίδα µέχρι να πεθάνει 
245.   

  

 
242Tooley, Michael, ‘An Irrelevant Consideration: Killing Versus Letting Die’, στο Killing and Letting Die, (ed.) 
Steinbock Bonnie- Norcross Alastair, Fordham University Press, USA, 1994, σ. 104-106, Rachels, J.(i), στο ίδιο, σ. 
115, Singer, P., στο ίδιο, σ. 152.  
243Rachels, J.(i), στο ίδιο, σ. 117, ∆ρακοπούλου, Ζ.(ii), στο ίδιο, σ. 646, Tooley, M., στο ίδιο, σ. 106, Brock, D.W.(i), 
στο ίδιο, σ.  163, 187, 212.  
244Rachels, J.(i), στο ίδιο, σ. 113, ∆ρακοπούλου, Ζ.(ii),στο ίδιο, σ. 644, Singer, P., στο ίδιο, σ. 152-153.  
245Steinbock, Bonnie, ‘The Intentional Termination of Life’, στο Killing and Letting Die, (ed.) Steinbock Bonnie-
Norcross Alastair, Fordham University Press, USA, 1994, σ. 129.  
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Οι αποφάσεις τερµατισµού ζωής δεν µπορεί να λαµβάνονται µε βάση τυχαίους  παράγοντες, 

όπως τη νοητική καθυστέρηση ενός νεογνού, και να αφήνεται να πεθάνει όχι εξαιτίας αυτής της 

‘αδυναµίας’, αλλά λόγω ενός επιπρόσθετου προβλήµατος  υγείας, το οποίο απαιτεί εγχείριση για 

την επιβίωσή του. Αν οι γονείς του ζητήσουν από τον γιατρό να τερµατίσει τη ζωή του βρέφους, ο 

γιατρός, επηρεασµένος από την άποψη της ασυµµετρίας, θα αποφύγει µάλλον τον ενεργητικό 

τερµατισµό της ζωής του. Θα επιλέξει  την παράλειψη εγχείρισης  της δευτερεύουσας ‘αδυναµίας’ 

και, µε αυτόν τον τρόπο, θα αφήσει το νεογνό να πεθάνει. Όµως, στην περίπτωση ενός νεογνού 

υγιούς, η παράλειψη εγχείρισης αυτής της ‘αδυναµίας’ ισοδυναµεί  µε τη σκόπιµη, αποτρόπαιη 

δολοφονία του 246. Παρόµοια, στην περίπτωση ενός ανθρώπου σε µόνιµη κατάσταση φυτού, υπό 

την επίδρασης της άποψη της ασυµµετρίας, η ζωή του τερµατίζεται όχι µε ενεργητική τεχνική, 

δικαιολογηµένη µέσω επίκλησης της αµετάκλητης κατάστασης του, αλλά µε παθητική τεχνική π.χ. 

άρνηση θεραπείας πνευµονίας.  

 

 

IV. 3. 2. Η διάκριση ‘συνηθισµένων’ – ‘εξαιρετικών’ µέσων στήριξης της ζωής 
 

Ως συνηθισµένα (ordinary) µέσα στήριξης ζωής θεωρούνται τα φάρµακα, οι θεραπείες, οι 

εγχειρίσεις, που παρέχουν λογική ελπίδα οφέλους στον ασθενή και που µπορούν να αποκτηθούν 

και να χρησιµοποιηθούν χωρίς υπερβολική δαπάνη, πόνο και άλλες δυσκολίες, ενώ ως εξαιρετικά 

µέσα (extraordinary)  στήριξης ζωής τα φάρµακα, οι θεραπείες, οι εγχειρίσεις των οποίων η χρήση 

απαιτεί υπερβολική δαπάνη, πόνο ή άλλες δυσκολίες και δεν θα ωφελήσει τον ασθενή 247. Κρίνεται 

ως ηθικά ανεπίτρεπτη µία απόφαση παύσης συνηθισµένων µέσων στήριξης ζωής, ενώ επιτρέπεται 

επιλεκτικά η παύση εξαιρετικών µέσων 248. Πίσω από αυτή τη διάκριση, υπόκεινται οι διακρίσεις 

σε θεραπεία συνηθισµένη και ασυνήθιστη, απλής και υψηλής τεχνολογίας, µέσω απλών και 

τεχνητών µέσων, οικονοµική και δαπανηρή, απλή και ηρωική, δηλαδή ύστατη προσπάθεια 

διατήρησης της ζωής  ενός ασθενούς  249.  

 

Όµως, η έννοια του ‘εξαιρετικού µέσου στήριξης’ είναι µεταβλητή. Μία θεραπεία που 

κάποτε θεωρείτο εξαιρετική, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο,  γίνεται καθηµερινή τακτική. Η ίδια 

θεραπεία κρίνεται, σε µια περίπτωση, π.χ. όταν ο ασθενής δεν θα ωφεληθεί, ως εξαιρετική και, σε 

µια άλλη περίπτωση, π.χ. όταν υπάρχει πιθανότητα να ωφεληθεί από τη χρήση µίας συγκεκριµένης 

θεραπείας , π.χ. αναπνευστήρα , συνηθισµένη 250 . Παρόµοια , η έννοια ‘ µάταιη ή  ανώφελη 

 
246Rachels, J.(i), στο ίδιο, σ. 114 -115, ∆ρακοπούλου, Ζ. (ii),στο ίδιο, σ.  644 -645, Singer, P., στο ίδιο, σ.153.  
247Rachels, James(ii), ‘More Impertinent Distinctions and a Defense of Active Euthanasia’, στο Killing and Letting Die, 
(ed.) Steinbock Bonnie-Norcross Alastair, Fordham University Press,  USA 1994, σ. 135.  
248Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 70. 
249Brock,  D.W.(i), στο ίδιο, σ. 167, 198. 
250Steinbock , Bonnie ,  στο ίδιο, σ. 124 , Emanuel , Ezekiel J. (i) , στο ίδιο , σ. 63 . 
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θεραπεία’ είναι πολύπλοκή και σχετική µε το συγκεκριµένο εκάστοτε πλαίσιο, άρα, ο 

χαρακτηρισµός µίας θεραπείας ως µάταιης δεν δικαιολογεί την άρνηση ή την απόσυρση της 251.  

 

Αυτές οι διακρίσεις δεν µπορούν να χρησιµεύσουν στη διάκριση πράξεων ηθικά επιτρεπτών 

και ηθικά απαγορευµένων. Ως κριτήριο ηθικά επιτρεπτής συνέχισης ή παύσης θεραπείας στήριξης 

θεωρείται είτε η αυτόνοµη απόφαση λογικά ικανού ασθενούς είτε η εκτίµηση του συµφέροντος 

ασθενούς που έχει χάσει τη ορθολογική του ικανότητα. Η οροθέτηση των συγκεκριµένων 

διακρίσεων εξαρτάται από την εκτίµηση του ασθενούς ή του αντιπροσώπου του, σχετικά µε τα 

οφέλη και το φορτίο συνέχισης της θεραπείας. Άρα, η επίκληση αυτών των διακρίσεων δεν είναι  

χρήσιµη 252.    

 
 
 
IV. 3. 3. Θεωρία του διττού αποτελέσµατος  

 

Η θεωρία του διττού αποτελέσµατος συνεπάγεται ότι κάποιος επιτρέπεται να επιτελέσει µία 

πράξη, που προκαλεί τον θάνατο του ατόµου, αν η πρόκληση θανάτου δεν είναι ο βασικός σκοπός 

αυτής της ενέργειας, αλλά δεν επιτρέπεται να επιτελέσει την ίδια πράξη µε βασικό σκοπό την 

πρόκληση θανάτου. Κάποιος, π.χ., µπορεί να συστήσει µία µεγάλη δόση µορφίνης για τον έλεγχο 

του πόνου του ασθενούς, ακόµη και γνωρίζει ότι αυτό µειώνει τη διάρκεια  ζωή, αλλά δεν 

επιτρέπεται να συστήσει την ίδια δόση µε βασικό σκοπό τον φόνο του ασθενούς. Η θεολογία της 

Καθολικής Εκκλησίας υποστηρίζει ότι είναι πάντα ανεπίτρεπτη η επιτέλεση µίας ανήθικης πράξης, 

που θα επέτρεπε να συµβεί κάποιο καλό, και ότι µπορεί να γίνει σαφής διάκριση ανάµεσα στον 

βασικό σκοπό και στη προβλεπόµενη δευτερεύουσα παρενέργεια µίας πράξης 253. Η σύσταση 

φαρµάκων που βοηθούν στην ανακούφιση του πόνου µε δευτερεύουσα παρενέργεια την επίσπευση 

θανάτου θεωρείται νόµιµη και γενικά αποδεκτή  254.  

 
∆εν υπάρχει ηθική διαφορά ανάµεσα στην επιτέλεση µίας πράξης ως µέσου για τον 

τερµατισµό ζωής, και στην επιτέλεση µίας άλλης πράξης, µε προβλεπόµενη συνέπεια την 

πρόκληση του θανάτου, ώστε η πρώτη πράξη να κρίνεται ως ηθικά απαγορευµένη και η άλλη 

επιτρεπτή, αρκεί οι δρώντες να ωθούνται από την ίδια πρόθεση, π.χ. ανακούφιση του πόνου ενός 

 
251Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 71-72. 
252Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 98-9, Singleton, J.- McLaren, S., στο ίδιο, σ. 62-63, Emanuel, E.(i), στο ίδιο, σ. 63.  
253Στη Μεγάλη Βρετανία, πρόσφατα, σε µία υπόθεση σιαµαίων διδύµων, το δικαστήριο γνώριζε ότι κατά τη 
διαίρεση το ένα ενδέχεται να  πεθάνει, το άλλο να ζήσει, αλλά επέτρεψε να γίνει η εγχείριση. Αν και ο 
θάνατος του παιδιού δεν ήταν βασικός σκοπός της επέµβασης, ήταν αναµενόµενο και προκλήθηκε άµεσα 
από την πράξη του χειρούργου. Αυτή η απόφαση δεν θα µπορούσε να δικαιολογηθεί µε επίκληση της 
θεωρίας του  διπλού αποτελέσµατος αλλά µόνο µε συνεπειοκρατική εκτίµηση των αποτελεσµάτων της 
επέµβασης (Markus,  στο ίδιο, σ.269).  
254Markus, A.C., στο ίδιο, σ. 265, Derse, Arthur R., ‘The Emergency Physician and End-of-Life Care ’, http: // www 
.ama - assn.org / ama  / pub / category / 4670.html, Ζήκας , Φ., στο ίδιο, σ. 94.   
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ασθενούς, κατόπιν αιτήµατος του  ασθενούς, και στις δύο περιπτώσεις να είναι αδύνατη η 

καταπράυνση του πόνου, χωρίς την επιτέλεση αυτής της πράξης, ώστε να δικαιολογείται η 

συγκεκριµένη πράξη. Ο γιατρός ευθύνεται για όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες των πράξεών του, 

οφείλει να προσφέρει καταπραϋντική θεραπεία, όταν ο ασθενής ή ο αντιπρόσωπος του ζητά 

καταπράυνση του πόνου, αν και γνωρίζει ότι θα µειωθεί η διάρκεια της ζωής του, και όταν δεν 

υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα  255.  

 
 
IV. 4.  Το ηθικά αποδεκτό της εκούσιας ευθανασίας  

 

Στην εκούσια ευθανασία, ένας άνθρωπος µε ορθολογική ικανότητα λήψης απόφασης 256 

ζητά εκούσια, µε πλήρη συνείδηση του αιτήµατός του, για κάποιο χρονικό διάστηµα, κατόπιν 

ενηµέρωσης από τον γιατρό και προσεκτικής εκτίµησης  των δεδοµένων, µε κριτήριο το προσωπικό 

 
255Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 173-175, Devettere, R. J., στο ίδιο, σ. 73-74.  
256Το κριτήριο της ορθολογικής ικανότητας προσδιορίζει πότε η συγκατάθεση ενός ασθενούς για θεραπεία 
είναι έγκυρη, και, για αυτό, σεβαστή. Αυτό το κριτήριο επιτρέπει στα πρόσωπα να αποφασίζουν για τον 
εαυτό τους ενώ, παράλληλα, τα προστατεύει από βλαβερές συνέπειες των επιλογών τους, όταν 
αποδεικνύεται ότι η ορθολογική τους ικανότητα είναι σοβαρά περιορισµένη. Η ορθολογική ικανότητα 
πάντοτε σχετίζεται µε την επιτέλεση ενός συγκεκριµένου έργου, στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την 
απόφαση της θεραπευτικής αγωγής. Κάποιος ασθενής ίσως διατηρεί την ικανότητα της λήψης απόφασης της 
θεραπευτικής αγωγής, παρά τις ψυχολογικές ή τις διανοητικές διαταραχές,  που του προκαλούν σύγχυση 
απόφασης για άλλα θέµατα. Ο γιατρός προσδιορίζει αν ο συγκεκριµένος ασθενής έχει ή δεν έχει ικανότητα 
λήψης συγκεκριµένης απόφασης τη συγκεκριµένη στιγµή. Ακόµη και αν το αποτέλεσµα κρίνεται από 
άλλους ως παράλογο, δεν συνεπάγεται ότι ο ασθενής δεν έχει την ικανότητα απόφασης. Η ικανότητα της 
απόφασης ορίζεται ως  η ικανότητα της συµµετοχής σε µία διαδικασία λήψης απόφασης και όχι ως το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας. Η ικανότητα της λήψης απόφασης ενός ασθενούς µεταβάλλεται στον χρόνο 
π.χ. υπό την επίδραση θεραπείας ή κατάθλιψης (Brock, D. W.(i), στο ίδιο, σ. 37-38, 41, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 
96-98, Brody, B., στο ίδιο, σ. 101).  
Προϋποθέσεις ικανότητας της λήψης απόφασης , άρα έγκυρης συναίνεσης:  
-ικανότητα της επικοινωνίας και της κατανόησης των σχετικών πληροφοριών για την ασθένεια, τις 
εναλλακτικές επιλογές θεραπείας, τις συστάσεις του γιατρού.  
-ικανότητα της µνήµης αυτών των πληροφοριών. Η διαδικασία πληροφόρησης, η σύγκριση διάφορων 
επιλογών, ο υπολογισµός πλεονεκτηµάτων- µειονεκτηµάτων και η κατάληξη σε απόφαση απαιτούν χρόνο, 
άρα και  µνήµη  
-ικανότητα της σκέψης και της µελέτης των ενδεχόµενων αποτελεσµάτων των εναλλακτικών θεραπειών  
Για να είναι σε θέση να δεχτεί και να επεξεργαστεί πληροφορίες για την  εκτίµηση των αποτελεσµάτων των  
εναλλακτικών επιλογών, χρειάζεται να καταλαβαίνει τις σχέσεις αιτίας - αποτελέσµατος , τις έννοιες 
πιθανοτήτων, ποσοστών, τους συλλογισµούς αν Χ, τότε Υ και να παρουσιάζει τις αιτίες για την απόφαση 
του  
-κατοχή αξιών και σκοπών, µε τα οποία εκτιµά τις εναλλακτικές, δυνατότητα να κρίνει αν συγκεκριµένη 
απόφαση θα προωθήσει ό,τι κρίνει καλό για τον εαυτό του.  
Απαιτείται σχεδιασµός νοµικών, επαγγελµατικών διαφυλάξεων προστασίας από αδικαιολόγητη αφαίρεση  
δικαιώµατος απόφασης ασθενούς (Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 38, 42-43, Devettere, R. J., στο ίδιο, σ. 96, Brody, B., 
στο ίδιο, σ. 101 - 2).  
Θέµα που έχει προβληµατίσει τους ειδικούς: αν οι έφηβοι έχουν επαρκή λογική ικανότητα, ώστε να 
αποφασίζουν µόνοι τους για θέµατα θεραπευτικής αγωγής; Οι έφηβοι κρίνονται ως αρκετά µεγάλοι ώστε να 
έχουν τις δικές τους επιθυµίες και αξίες. Όταν ο έφηβος φανεί αρκετά ώριµος και υπεύθυνος για τις πράξεις 
του, αποφασίζει αυτός κατόπιν ενηµέρωσης από τον γιατρό του. Όταν δεν δείχνει επαρκή λογική ικανότητα, 
οι γονείς του θα αποφασίσουν σε συνεργασία µε τον γιατρό (Brody, B., στο ίδιο, σ. 104, Devettere, R.J., στο ίδιο, 
σ. 140). 
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του σχέδιο ζωής , τον τερµατισµό της ζωής του ανώδυνα και γρήγορα 257. Ίσως, κατά την πράξη 

της ευθανασίας, να µην έχει ορθολογική ικανότητα και συνείδηση, αλλά πρωτύτερα να έχει 

δηλώσει το αίτηµα του µε έγγραφη αίτηση. 

 

Οι υποστηρικτές της ευθανασίας επικαλούνται ως θεµέλιο των επιχειρηµάτων τους την 

αυτονοµία του ατόµου, την ‘ελευθερία’ δράσης του 258. Προβάλλουν ως θέση υπεράσπισης  ότι ένα 

άτοµο επιβάλλεται να αφήνεται ελεύθερο να πραγµατοποιεί τις επιθυµίες, που εκφράζουν τη φύση 

του, µε το σκεπτικό ότι µόνο αυτό γνωρίζει τη φύση του και νοηµατοδοτεί την έννοια της ευηµερία 

του. Το συγκεκριµένο άτοµο συνεπάγεται ότι όχι µόνο έχει µία επιθυµία, π.χ. τερµατισµού της 

ζωής του, αλλά είναι προικισµένο µε την αναγκαία ικανότητα στοχασµού, κριτικής σκέψης, έχει 

αυτογνωσία και αυτοέλεγχο, ώστε να διακρίνει τις επιθυµίες τις ταιριαστές στην ‘ατοµικότητα’ του.  

Ο ασθενής, ο οποίος ζητά να τερµατίσει τη ζωή του µε τη βοήθεια του  γιατρού, υπό αυτή την 

προσέγγιση, αναλαµβάνει κάθε ευθύνη και υφίσταται τις συνέπειες του αιτήµατος του και κανείς 

δεν έχει την εξουσία να τον παρεµποδίσει, καθώς κρίνεται ότι η επιλογή του δεν βλάπτει τους 

συνανθρώπους του. Όµως, η συγκεκριµένη οπτική του θέµατος οδηγεί σε µία έκφραση 

ατοµικισµού και απόλυτης ανεξαρτησίας, ηθικά αµφίβολη. Η ηθική σκέψη ενός ατόµου έχει 

κοινωνική διάσταση, σχετίζεται µε ένα γενικά αποδεκτό κώδικα συµπεριφοράς µε βάση κάποια 

κοινά κριτήρια αξιολόγησης, αφορά την επικοινωνία του ατόµου µε την οµάδα, δεσµεύεται µε 

κάποιες θεµελιωµένες ηθικές αρχές κατά την εκτέλεση των ενεργειών του.  

 

Προτείνεται µία καντιανού τύπου προσέγγιση της έννοιας της αυτονοµίας του  λόγου. Ο 

άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ενεργεί ελεύθερα, χάρη στην αυτονοµία του λόγου του, στη 

δυνατότητα του λόγου, δηλαδή, να λειτουργεί ως πηγή των ηθικών αρχών, να δηµιουργεί και να 

εκλέγει νόµους, ανεξάρτητα από ξένα καθοριστικά αίτια, από τη φυσική αναγκαιότητα, τις ροπές 

και τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος ενεργεί ελεύθερα, σύµφωνα µε την αυτονοµία του λόγου, 

συµµορφώνει τον υποκειµενικό γνώµονα της ενέργειας του µε τον καθολικό νόµο, που του 

επιτάσσει ο λόγος, µε τον νόµο, δηλαδή, που έχει καθολική ισχύ και είναι αποδεκτός από όλα τα 

έλλογα όντα.  Ο ηθικός νόµος διατάζει ο άνθρωπος να ενεργεί µόνο µε γνώµονες, σύµφωνα µε τους 

οποίους όλα τα έλλογα όντα θα µπορούσαν να συµφωνήσουν να ενεργούν, εντός µίας πολιτείας 

έλλογων όντων. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο , χάρη στην έλλογη φύση του, αναγνωρίζεται ως 

ανώτατος περιοριστικός όρος κάθε υποκειµενικού, σχετικού, αυθαίρετου σκοπού της βούλησης του 

ανθρώπου. Κάθε πρόσωπο έχει απόλυτη αξία, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως µέσο, ούτε να 

αντικατασταθεί από κάποιον υποκειµενικό σκοπό. Κάθε άνθρωπος εκτιµά την ύπαρξη του, ως 

 
257Singer P., στο ίδιο, σ. 128,147, Γαλανάκης, Εµµανουήλ, Η λυτρωτική θανάτωση στην αρχαία ελληνική γραµµατεία. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Πανεπιστήµιο Ιωννίνων, 1996, σ. 14, Young, στο ίδιο, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 432, Brock, 
D.W.(i), στο ίδιο, σ. 205, Warren, M., στο ίδιο, σ. 186. 
258Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 215-6, Devettere,  R.J., στο ίδιο, σ. 436-437, Emanuel,  E. J. (ii), στο ίδιο, σ. 630- 631.  
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έλλογο ον, εξαιτίας της έλλογης φύσης καθαυτής, και, για αυτό, εκτιµά την έλλογη φύση σε κάθε 

άλλο πρόσωπο, όπως στον εαυτό του. Υπό αυτή την προσέγγιση της αυτονοµίας, ένας ασθενής,  ο 

οποίος ζητά την τεχνική της ευθανασίας, οφείλει να συµµορφώνει τον υποκειµενικό γνώµονα της 

πράξης του µε τον καθολικό νόµο. Η πράξη της ευθανασίας είναι δυνατό να ισχύσει ως καθολικός 

νόµος , αποδεκτός από όλους;  

 

Σύµφωνα µε τον Kant, ο άνθρωπος έχει, από τη φύση του, άµεση ροπή να θέλει να ζήσει, 

διάθεση για ζωή (νόµος/ αξίωµα της αυτοσυντήρησης).  Όµως, ηθική αξία έχει µόνο η διατήρηση 

της ζωής από καθήκον, ακόµη και αν οι αντιξοότητες της ζωής και η ανέλπιδη θλίψη του 

στερήσουν τη διάθεση για ζωή. Τότε, ο άνθρωπος δεν συνεχίζει να ζει από ροπή προς την 

αυτοσυντήρηση του, αλλά από δική του επιλογή (ΘΜΗ, παρ. 10). Χάρη στην αυτονοµία του λόγου, 

αναρωτιέται αν ο υποκειµενικός γνώµονας της πράξης του, π.χ. αυτοκτονία από εγωισµό µε 

κριτήριο της απόφασης του τον υπολογισµό της ενδεχόµενης απόλαυσης έναντι της δυστυχίας, θα 

µπορούσε να αναχθεί σε καθολικό νόµο της φύσης. Η καθολίκευση του συγκεκριµένου γνώµονα 

της αυτοκαταστροφής της ζωής θα συγκρουόταν µε τη ροπή της αυτοσυντήρησης (ΘΜΗ, παρ. 53-54). 

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι µία απόφαση, η οποία ανάγει την αξία της ζωής σε εκτίµηση 

ωφέλειας, προσβάλλει την ενδογενή αξία του προσώπου.  Όταν προσβάλλει την αξία του, 

υποβιβάζει τον εαυτό του ως µέσο για την επίτευξη υλικών σκοπών, επιθυµιών, και επικρίνεται 

ηθικά.  Ο άνθρωπος, σεβόµενος την αξία του ως πρόσωπο, οφείλει  να µην περιορίζει τη ζωή του 

σε ένα σύνολο ηδονών- πόνων και να τη τερµατίζει, απλώς επειδή δεν απολαµβάνει την επαρκή 

ποσότητα ηδονών ή επειδή επιθυµεί να αποφύγει το φορτίο των ευθυνών και του πόνου (διάκριση 

αξίας προσώπου- ατοµικών συµφερόντων). Άρα, ο συγκεκριµένος υποκειµενικός γνώµονας 

αδυνατεί να αναχθεί σε γενικό καθολικό νόµο.  

 

Σηµειώνονται, όµως , περιπτώσεις, κατά τις  οποίες  η διατήρηση της ζωής, ως επιµήκυνση 

της διαδικασίας του θανάτου και του αβάσταχτου πόνου  δεν θα µπορούσε να  γίνει αποδεκτή από 

όλα τα έλλογα όντα. Για αυτό, κρίνεται αναγκαίο να τεθούν περιορισµοί στην ισχύ του καθολικού 

νόµου. Ο άνθρωπος κρίνεται ηθικά ορθό να έχει τη δυνατότητα εκούσιας αναχώρησης από τη ζωή, 

µε τον περιορισµό ότι υποφέρει από ανίατη ασθένεια, ή βαριάς µορφής αναπηρία και είναι σε θέση 

να εκτιµήσει τις συνθήκες µε  κριτήριο το προσωπικό του σχέδιο ζωής. Η ανίατη ασθένεια ή η 

βαριάς µορφής αναπηρία ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα του ανθρώπου να ενεργεί 

σύµφωνα µε τις επιταγές του λογικού του και τον υποβιβάζει σε υποκείµενο που επιδιώκει µόνο 

την αποφυγή του πόνου. Τότε , η ποιότητα της ζωής του τον εµποδίζει να συνεχίσει να ζει µε τρόπο 

ανάλογο στην αξία του και η ευθανασία  είναι ηθικά επιτρεπτή  259.  

 
259Dworkin,  R., στο ίδιο, σ. 236, 238-239, Velleman, D.J., ‘A Right of Self- Termination?’, στο Ethics, Vol. 109, Issue 
3, April, 1999, σ. 607, 609-610, 612 - 620, Foot, Philippa, στο ίδιο, σ. 88, 90, 95.  
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Σύµφωνα µε την αρχή της αγαθοεργίας, ο γιατρός και, ευρύτερα, η πολιτεία οφείλει να 

σέβεται την απόφαση του συγκεκριµένου ανθρώπου, ο οποίος, υποφέρει από ανίατη ασθένεια ή 

βαριάς µορφής αναπηρία και είναι σε θέση να εκτιµάει τις συνθήκες µε κριτήριο το προσωπικό του 

σχέδιο ζωής, ζητά βοήθεια για τον  τερµατισµό της ζωής του. Κανείς δεν θα µπορούσε να δεχτεί ότι 

αν υπέφερε από αβάσταχτους πόνους, χωρίς ελπίδα ανάρρωσης και, κατόπιν της πρέπουσας 

σκέψης, ζητούσε να τον βοηθήσουν να επισπεύσει τη διαδικασία θανάτου, όλοι θα στρέφονταν 

εναντίον της απόφασης του και θα αδιαφορούσαν για την επιµήκυνση των βασάνων του. Ο 

άνθρωπος χρειάζεται την αγάπη και τη συµπόνια των συνανθρώπων του, η καθολίκευση  της 

απαγόρευσης της ευθανασίας θα τον στερούσε από κάθε ελπίδα βοήθειας. Η απόλυτη απαγόρευση 

της ευθανασίας, υπό τέτοιες συνθήκες, θα παραβίαζε την ελευθερία απόφασης του ατόµου, θα 

πρόσβαλλε την αξιοπρέπεια του και θα τον υποβίβαζε µόνο σε µέσο - ετερόνοµο υπάκουο νόµων, 

σχεδιασµένων σε αφαίρεση από τα πραγµατικά προβλήµατα της ανθρωπότητας ως σύνολο.  

 

Ο άνθρωπος, όταν ενεργεί σύµφωνα µε την αυτονοµία του λόγου, αποφεύγει γνώµονες, οι 

οποίοι δεν µπορούν να αναχθούν σε καθολικούς νόµους. ∆έχεται ως υποχρέωση, ως καθήκον, να 

ενεργεί µόνο σύµφωνα µε νόµους,  οι οποίοι είναι δυνατό να ισχύσουν για όλα τα έλλογα όντα και 

σέβονται την αξία του προσώπου. Επειδή εκτιµά την ύπαρξή του, ως έλλογο ον, εξαιτίας της 

έλλογης φύσης του, σέβεται την έλλογη φύση σε κάθε άλλο πρόσωπο, όπως στον εαυτό του. Ο 

σεβασµός αυτός απαιτεί κανείς άνθρωπος να µη µεταχειρίζεται ένα άλλο πρόσωπο µόνο ως µέσο, 

δηλαδή, χωρίς τη συγκατάθεση του, να µην επεµβαίνει στην ιδιωτική του ζωή,  να µην αφαιρεί τη 

ζωή του, υπηρετώντας προσωπικά του συµφέροντα, χωρίς το άλλο άτοµο να έχει επίγνωση και να 

δέχεται την προσφορά βοήθειας του για την επίτευξη αυτών των σκοπών.  

 

Ο ασθενής, λοιπόν, έχει το δικαίωµα (παραγωγή δικαιώµατος από υποχρέωση) να 

ενηµερώνεται για κάθε ενδεχόµενη επέµβαση στο σώµα του, να απαιτεί  την αναγκαία φροντίδα ή 

να απορρίπτει την προτεινόµενη ιατρική θεραπεία, ακόµη και αν υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει 

χωρίς αυτήν (δικαίωµα στην εκούσια ευθανασία). Αντίστοιχα, οι επαγγελµατίες της φροντίδας 

υγείας έχουν το δικαίωµα να µην υποβιβάζονται σε µέσα εξυπηρέτησης των επιθυµιών του 

ασθενούς. Αν το αίτηµα του ασθενούς συγκρούεται µε τις προσωπικές τους πεποιθήσεις για την 

αξία της ζωής ή τις αντιλήψεις τους για το επάγγελµα του γιατρού, έχουν το δικαίωµα να 

αποσυρθούν και να συστήσουν στον ασθενή έναν άλλο ειδικό.   

 

Τίθεται ως προϋπόθεση της επιτέλεσης κάθε πράξης ευθανασίας η ενηµερωµένη 

συγκατάθεση του ασθενούς. ‘Ενηµερωµένη’ σηµαίνει ότι ο ασθενής έχει πληροφορηθεί µε 

σαφήνεια, σχετικά µε την κατάσταση υγείας του, τις πιθανότητες ανάρρωσης, την τεχνική της 

ευθανασίας και τις εναλλακτικές δυνατότητες της επιµήκυνσης ζωής. Η ‘συγκατάθεση’ είναι 
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ένδειξη ότι η απόφαση του  είναι εκούσια, καθώς γνωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέγει ο 

ίδιος, χωρίς εξαναγκασµό, τη συγκεκριµένη δυνατότητα.  

 

Επιπλέον, η ενηµερωµένη συγκατάθεση λειτουργεί ως µέτρο προστασίας ενάντια στον 

εξαναγκασµό και την εξαπάτηση του ασθενούς εκ µέρους του γιατρού.  Αποδεικνύεται αβάσιµο το 

επιχείρηµα ότι, αν δοθεί στον γιατρό η αρµοδιότητα του τερµατισµού της ζωής, θα υπονοµευτεί η 

εµπιστοσύνη του ασθενούς στο ιατρικό επάγγελµα, καθώς κινητήρια αιτία για τη συγκεκριµένη 

ενέργεια είναι η ενηµερωµένη συγκατάθεση του ασθενούς. Απεναντίας, ο ασθενής συνήθως 

εµπιστεύεται τον γιατρό, που σέβεται την ελευθερία απόφασης του και του συµπαραστέκεται κατά 

τη διάρκεια της ασθένειας και τις τελευταίες στιγµές της ζωής του 260.  

 

Ενδέχεται,  τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ο ασθενής να µην έχει τις αναγκαίες 

γνωστικές ικανότητες για να ενηµερωθεί και να συναινέσει. Τότε, αναγνωρίζεται ως µορφή 

ενηµερωµένης συγκατάθεσης η προηγούµενη συµπλήρωση εντύπου (‘ζωντανές επιθυµίες’ ή 

‘προγενέστερες οδηγίες’) 261, µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε ασθενείς, όσο έχουν επαρκή 

ορθολογική ικανότητα, να δηλώνουν τις αξίες, τους φόβους, τις επιθυµίες τους σχετικά µε τη 

θεραπευτική αγωγή, στην περίπτωση που αργότερα οι γνωστικές τους ικανότητες µειωθούν. Είναι ο 

µόνος τρόπος ασθενής χωρίς ορθολογική ικανότητα απόφασης να µετέχει στις αποφάσεις για τη 

φροντίδα του. Επιπλέον, προτείνονται ο ορισµός αντιπροσώπου, ο οποίος , όταν το άτοµο χάσει την 

ορθολογική του ικανότητα, αποφασίζει εκ µέρους του, µε βάση τις πεποιθήσεις του ασθενούς- 

απαραίτητο να γνωρίζει τις σκέψεις του για  τη ζωή, τον θάνατο,  τον πόνο και τις θεραπείες που 

θεωρεί λογικές- και η έγκαιρη στοχαστική  αναδιήγηση των βαθύτερων αντιλήψεων για τη ζωή και 

τον θάνατο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του  ασθενούς προς τον γιατρό του. Αν, πριν από την 

απώλεια των γνωστικών του ικανοτήτων,  το άτοµο αλλάξει  γνώµη, έχει τη δυνατότητα  να 

 
260Markus, Andrew C., στο ίδιο, σ. 269-270, Battin, Margaret P., ‘Οn the Structure of the Euthanasia Debate:   
Observations Provoked by a Near-Perfect For - and - Against Book’, στο Journal of Health Politics, Policy and Law, 
Vol. 25, No.2, April 2000, σ. 418.  
261Σε αυτό το έντυπο, αναφέρονται ιατρικά προβλήµατα (κατάσταση φυτού, κώµα µε λίγη ή καθόλου ελπίδα 
επανάκτησης συνείδησης, εγκεφαλική βλάβη που οδηγεί σε θάνατο σε σύντοµο  χρονικό διάστηµα άσχετα 
από τη προσφερόµενη θεραπεία), διαθέσιµες θεραπείες (εγχείριση, διάλυση, αναπνευστήρας, τροφοδοσία, 
µεταγγίσεις, αντιβιοτικά, καρδιοαναπνευστική ανάνηψη) και την προτιµούµενη από το άτοµο θεραπευτική 
αγωγή. Βοηθά τον γιατρό και τον αντιπρόσωπο του ασθενούς να γνωρίζουν τι θα ήθελε ο ασθενής υπό αυτές 
τις συνθήκες, βρίσκονται σε καλύτερη θέση να αποφασίσουν. Όµως, µία µικρή αναλογία ανθρώπων 
συµπληρώνει αυτό το έντυπο. Αναπόφευκτα χρησιµοποιούνται ασαφείς, γενικοί όροι. Παρέχεται γενική 
καθοδήγηση ως προς τις επιθυµίες ασθενούς, αφήνοντας µεγάλα περιθώρια ελευθερίας βούλησης στους 
ερµηνευτές του. Αν επιδιωχθεί διατύπωση τους µε υπερβολικά συγκεκριµένους όρους,  τότε θα περιορίζουν 
υπερβολικά την ελευθερία βούλησης του ατόµου. Πολύ δύσκολο να βρεθεί η κατάλληλη µορφή λέξεων για 
επαρκή περιγραφή τι πραγµατικά ο ασθενής ζητά. Σπάνια λαµβάνονται σοβαρά υπόψη σε δικαστικές 
αποφάσεις. Επικρίνονται ότι οι ερµηνευτές τους παίζουν σηµαντικό ρόλο στη λήψη απόφασης  (Brock, 
D.W.(i), στο ίδιο, σ. 154-155, Battin,  M.P., στο ίδιο, σ. 429, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 111,113-116, 123, 128 , 133-
134,  Derse,  A.R., στο ίδιο,  Dworkin, R., στο ίδιο, σ. 191-192, Singer, P., στο ίδιο, σ. 140, Αγραφιώτης, Θ. Κ.,  στο 
ίδιο , σ. 457). 
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συµπληρώσει νέο έντυπο και να ορίσει άλλο αντιπρόσωπο. Αν, µετά την απώλεια των γνωστικών 

του ικανοτήτων, ανακτήσει επαρκή ορθολογική ικανότητα, ανακτά πάλι τη δυνατότητα απόφασης.   

 

Συχνά προβάλλεται ως αντεπιχείρηµα εναντίον της νοµιµοποίησης της ευθανασίας ότι η 

εµπλοκή του γιατρού παραβιάζει  την ηθική ακεραιότητα του γιατρού, ο οποίος δεσµεύεται να 

σώζει ζωές και όχι να τις αφαιρεί 262. Όµως, ο γιατρός, δεν αφαιρεί τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου 

αλλά απλώς τον βοηθά να επισπεύσει το τέλος της ζωής του. Η επιτέλεση εκούσιας ευθανασίας από 

τον γιατρό, κατόπιν  ενηµερωµένης συγκατάθεσης του ασθενούς, δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί 

εκούσια εκ µέρους του γιατρού, καθώς η απόφαση της συγκεκριµένης ενέργειας πηγάζει από τον 

ίδιο τον ασθενή και όχι τον γιατρό του.   Θα µπορούσε να κριθεί ως ‘µεικτή’ πράξη,  σύµφωνα  µε 

τον Αριστοτέλη, καθώς ο γιατρός επιλέγει ελεύθερα, όµως , αν δεν του το ζητούσε ο ασθενής , δεν 

θα επέλεγε ποτέ να επιτελέσει αυτή την πράξη. Ο γιατρός θα µπορούσε να επαινεθεί, όταν υποµένει  

µία δύσκολη και δυσάρεστη ενέργεια για να βοηθήσει τον ασθενή να τερµατίσει µία επώδυνη, 

αβάσταχτη ζωή, αντίθετη στην αξιοπρέπεια του.  Σύµφωνα µε την αρχή της µεσολαβούσας πράξης 

του Alan Gewirth 263, η ηθική ευθύνη της πράξης του γιατρού αποµακρύνεται, καθώς το αίτηµα του 

ασθενούς συνδέεται πιο άµεσα µε την επιτέλεση της ευθανασίας.  

 

Φόβοι και ανησυχίες για τη νοµιµοποίηση της εκούσιας ευθανασίας εκφράζονται µε το 

επιχείρηµα  της ολισθηρότητας ότι µειώνεται η αφοσίωση της κοινωνίας στη φροντίδα ασθενών. 

Το άτοµο ενδέχεται να εξαναγκαστεί να τερµατίσει τη ζωή του, πριν του προσφερθεί 

καταπραϋντική φροντίδα,  να θεωρηθεί  υπεύθυνο για την επιλογή συνέχισης ύπαρξης του και να 

του ζητηθεί να τη δικαιολογήσει. Τα άτοµα µε ανίατες ασθένειες, λόγω µεγάλου κόστους της 

θεραπείας τους, κινδυνεύουν να  φονεύονται παρά τη  θέληση τους 264. Το επιχείρηµα 

ολισθηρότητας συνοψίζεται ότι, αν επιτραπεί η πρακτική Α να συµβεί, εκούσια ευθανασία, θα 

συµβούν οι συνέπειες Β, και θα είναι πολύ κακές, µη εκούσια ευθανασία, άρα η πρακτική Α πρέπει 

να αποφευχθεί για την παρεµπόδιση ανεπιθύµητου αποτελέσµατος Β. Χρειάζεται η βάση αυτών 

των προβλέψεων να παρουσιαστεί, πριν την επίκληση τέτοιων επιχειρηµάτων. Απαιτείται 

πρόβλεψη για εµπειρικά θέµατα σχετικά µε ενδεχόµενη µελλοντική βλάβη ασθενών. ∆εν υπάρχουν, 

όµως, επαρκείς ενδείξεις στήριξης αυτού του επιχειρήµατος. Το συµπέρασµα του δεν µπορεί να 

διαπιστωθεί ούτε να διαψευστεί. Τέτοια επιχειρήµατα βασισµένα στην ολοσθηρότητα ασκούν  

 
262Brock, D.W.(i), στο ίδιο,  σ. 217 - 218, Devettere, R.J., στο ίδιο, σ. 445-6, Emanuel , E. J.(ii), στο ίδιο, σ.  636-7. 
263 Υπάρχει αιτιακή σύνδεση ανάµεσα στην επιτέλεση κάποιας πράξης ή παράλειψης ενός ανθρώπου Α  , Χ 
, και της πρόκλησης βλάβης Ζ σε έναν άλλον άνθρωπο C . Η ηθική ευθύνη για τη Ζ αποµακρύνεται αν , 
ανάµεσα στο Χ και Ζ , µεσολαβεί κάποια άλλη πράξη Υ ενός ανθρώπου Β που γνωρίζει τις σχετικές 
συνθήκες της πράξης του και αποσκοπεί να προκαλέσει το Ζ . Η ευθύνη αποµακρύνεται γιατί η 
µεσολαβούσα πράξη του Β , Υ , είναι η πιο άµεση αιτία του Ζ, και, ανόµοια από την πράξη ή παράλειψη του 
Α , Υ είναι επαρκής προϋπόθεση του Ζ ( Gewirth , Alan (i)  , στο ίδιο , σ. 104 ) . 
264Emanuel , Ezekiel J.  (ii) , στο ίδιο , σ. 637 , 639 , Brock , Dan W. (i) , στο ίδιο , σ. 219 , 222 ,  Devettere ,  Raymond J. , στο 
ίδιο , σ. 445 , Dworkin Ronald , στο ίδιο , σ. 190 .  
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τροµερή, αν και χωρίς εγγύηση της αξιοπιστίας τους συχνά, πειστική δύναµη και τείνουν να είναι 

µονόπλευρα, συχνά επιστρατεύονται για την υποστήριξη µίας θέσης, χωρίς να παρουσιάζουν 

ενδείξεις πιθανότητας να συµβεί η αντίθετη της. Κρίνονται ως αναξιόπιστα, αν και αυτό δεν 

συνεπάγεται ότι οι κακές συνέπειες που προβλέπουν δεν θα µπορούσαν να υλοποιηθούν. 

Ανησυχητικό το βάρος που δίνεται στα επιχειρήµατα ολισθηρότητας έναντι άλλων θεωρήσεων,  

καταπίεσης αυτονοµίας,   προσωπικών επιλογών και ατοµικών δικαιωµάτων 265. Η υποστήριξη της 

εκούσιας ευθανασίας δεν έρχεται σε λογική αντίφαση µε την απόρριψη της µη εκούσιας 

ευθανασίας ως ηθικά ανεπίτρεπτης, πρόκειται για δύο, από λογική άποψη, διακριτά θέµατα. ∆εν 

υπάρχει ψυχολογική σύνδεση µεταξύ τους: αυτοί που εκτιµούν την αυτονοµία του ατόµου και 

υποστηρίζουν τη νοµιµοποίηση της εκούσιας ευθανασίας δεν συνεπάγεται ότι είναι πρόθυµοι να 

σκοτώνουν ασθενείς ανίκανους συγκατάθεσης. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι το πέρασµα από την 

εκούσια στην ακούσια ευθανασία δεν µπορεί να αποφευχθεί µε τη χάραξη προσεκτικού σχεδιασµού 

αποτελεσµατικής προστασίας ενάντια στη κατάχρηση από γιατρούς και ιδρύµατα 266.   

 

Για την επιτέλεση εκούσιας ευθανασίας , µε παράλληλη αποφυγή περιπτώσεων ολισθηρής 

πλαγιάς, προτείνονται ως αναγκαίες προϋποθέσεις οι εξής: Το  άτοµο να υποφέρει από ανίατη 

ασθένεια και ανυπόφορο πόνο ή η ζωή του να είναι απαράδεκτα φορτική (εξάρτηση από άλλους ή 

τεχνολογικά µέσα στήριξης ζωής),  να είναι απίθανο να ωφεληθεί από ανακάλυψη θεραπείας για 

αυτή την ασθένεια, κατά την αναµενόµενη διάρκεια ζωής του. Ένας γιατρός να διαβεβαιώνει ότι η 

κατάσταση ασθενούς είναι  αθεράπευτη.  Η επιθυµία του ατόµου να πεθάνει να είναι ορισµένης 

διάρκειας, να πηγάζει από το ίδιο το άτοµο, χωρίς εξαναγκασµό και εξαπάτηση από άλλους. Το 

άτοµο να έχει ενηµερωθεί για την κατάσταση, τις εναλλακτικές θεραπείες και να έχει συζητήσει µε 

τον γιατρό του για τους λόγους επιθυµίας τερµατισµού της ζωής του, τις αξίες του και το πλάνο 

ζωής του. Το άτοµο, αν κριθεί αναγκαίο, να εξετάζεται µήπως ωθείται σε αυτή την απόφαση από 

κατάθλιψη ή άλλες ψυχικές διαταραχές. Τέλος, να αδυνατεί, χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου, να 

τερµατίσει τη ζωή του 267.  

 

 

IV. 5.  Το ηθικά αποδεκτό της µη εκούσιας ευθανασίας  

 

Στη µη εκούσια ευθανασία, το άτοµο δεν είχε ποτέ (βαριά παραµορφωµένα, σοβαρά 

ανάπηρα νεογνά, διανοητικά ανάπηροι από τη γέννηση τους) ή έχει απολέσει τις γνωστικές του 
 

265Battin , M. P., στο ίδιο, σ. 418-419, 421-4, Young , R.,  στο ίδιο,  Ζήκας, Φ., στο ίδιο, σ. 93, Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 
224,  Devettere,  R.J., στο ίδιο, σ. 448, 451. 
266Young, R., στο ίδιο.  
267Αυτή η πρόταση έχει τα αρνητικά ότι αποκλείει άτοµα  που θα επιθυµούσαν την εκτέλεση ευθανασίας ως 
σωτηρία από την επώδυνη, αβάσταχτη κατάσταση τους, (τετραπληγικά θύµατα τροχαίων, ασθενείς µε  
Alzheimer) και που θα ήταν ικανά να αυτοκτονήσουν   (Young, στο ίδιο). 
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ικανότητες (λόγω ατυχήµατος, ασθένειας, γήρατος) και  δεν είναι σε θέση να επιλέξει συνειδητά 

ανάµεσα στη ζωή και τον θάνατο, ώστε να εκφράσει λογική προτίµηση για την ευθανασία.  Επίσης, 

δεν έχει αφήσει γραπτές οδηγίες, πριν την απώλεια της ικανότητας απόφασης. Άλλοι αποφασίζουν, 

µε βάση τη λογική εκτίµηση του συµφέροντος του ασθενούς 268.    

 

Ένα ανθρώπινο όν διατηρεί, χάρη στην αξία του ως πρόσωπο, τα δικαιώµατα του 269. Όταν, 

όµως, χάνει την ορθολογική ικανότητα επιλογής, διαµόρφωσης της ζωής, σύµφωνα µε το 

προσωπικό του σχέδιο, στερείται και την ικανότητα της διεκδίκησης και της διαχείρισης των 

δικαιωµάτων του. Τίθεται, τότε, το ερώτηµα, αν το άτοµο δεν είναι σε θέση να ασκεί τα 

δικαιώµατα του, ποιος είναι ορθό ηθικά να λαµβάνει, εκ µέρους του τις αποφάσεις , σχετικά µε τη 

θεραπευτική αγωγή.  Προτείνεται να αποφασίζει ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα τις επιθυµίες 

και τις αξίες του ασθενούς, όπως ο ασθενής θα αποφάσιζε, αν ήταν ικανός (υποκατάστατη κρίση, 

προσπάθεια να παρουσιαστεί ο ασθενής ως το πρόσωπο που αποφασίζει) 270. Τα µέλη της 

οικογένειας του παρουσιάζονται ως οι καλύτεροι αντιπρόσωποι στη λήψη της απόφασης, επειδή 

θεωρείται ότι γνωρίζουν τα συµφέροντα του ασθενούς και ενδιαφέρονται για την ευηµερία του 271.  

 
 

268Singer, P., στο ίδιο, σ. 130, Young, R., στο ίδιο, Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 37, 205, Warren, M.A., στο ίδιο, σ.186, 
Devettere, R. J., σ. 432.  
269Dworkin, R., στο ίδιο, σ. 237.  
Στην υπόθεση Cruzan, o δικαστής Brennan ισχυρίστηκε ότι ‘Ούτε το γεγονός ότι η Nancy Cruzan δεν είναι 
τώρα ικανή της στερεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα της’. Η Επιτροπή του Προέδρου των Η.Π.Α. δήλωσε ότι 
‘∆ύο αξίες που καθοδηγούν τη λήψη της απόφασης για ικανούς ασθενείς - η  προώθηση της ευηµερίας του 
ασθενούς και ο σεβασµός του αυτοκαθορισµού του ασθενούς- πρέπει να καθοδηγεί τη λήψη απόφασης για 
ανίκανους ασθενείς’. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Μασαχουσέτης υποστήριξε ότι ‘ Εµείς θεωρούµε ότι οι 
αρχές της ισότητας και του σεβασµού για όλα τα άτοµα απαιτεί το συµπέρασµα ότι µία επιλογή υπάρχει… εµείς 
αναγνωρίζουµε ένα γενικό δικαίωµα σε όλα τα πρόσωπα να αρνηθούν ιατρική θεραπεία υπό κατάλληλες 
συνθήκες. Η αναγνώριση αυτού του δικαιώµατος πρέπει να εκτείνεται στην περίπτωση ενός ανίκανου 
(ορθολογικής απόφασης), όπως σε έναν ικανό, ασθενή, επειδή η αξία ανθρώπινης αξίας εκτείνεται και στους 
δύο’ (Emanuel, E.J.(i), στο ίδιο, σ. 53).  
270Emanuel, E.J. (i), στο ίδιο, σ. 53-54, 56, 64-65, Kipnis-Williamson, στο ίδιο, σ. 95.  
271Κριτική για τη δικαιοδοσία του συγγενή: Ίσως  οι συγγενείς να µην έχουν δει πρόσφατα τον ασθενή, να 
µην έχουν συζητήσει ποτέ για τις πεποιθήσεις, επιθυµίες του σχετικά µε θέµατα τερµατισµού θεραπείας. 
Συχνά τα µέλη οικογένειας διαφωνούν σχετικά µε τις µορφές θεραπείας που θα επιθυµούσε ο ασθενής. 
Ακόµη, και αν γνωρίζουν τις επιθυµίες του ασθενούς, ενδέχεται να τις παραβούν συνειδητά . Οι ασθενείς 
προκαλούν πιεστικές οικονοµικές και  συναισθηµατικές επιβαρύνσεις, που ίσως επηρεάσουν την απόφαση 
τους  (Emanuel,  E.J.(i), στο ίδιο, σ. 56-58, Brock, D.W.(i), στο ίδιο, σ. 155-156, Αγραφιώτης, Θ. Κ., ‘Η απόφαση για 
διακοπή της θεραπείας µε εξωνεφρική κάθαρση’, Ιατρική , 1995, 67, σ. 458). 
Όταν ο ασθενής δεν έχει ορίσει αντιπρόσωπο, ή δεν έχει οικογένεια, ο γιατρός αναλαµβάνει το δύσκολο 
έργο  να ορίσει τον κατάλληλο αντιπρόσωπο.  
Ο γιατρός, όταν συνεργάζεται µε αντιπρόσωπο, συστήνεται να έχει υπόψη του τη σύγκρουση συµφερόντων 
ή το συναισθηµατικό βάρος του αντιπροσώπου. Ο γιατρός οφείλει κυρίως να φροντίζει για τον ασθενή του, 
να αποφεύγει την άσκηση δύναµης του αντιπροσώπου πάνω στον ανίκανο ασθενή, να απορρίπτει παράλογα 
αιτήµατα αντιπροσώπων, να τους ρωτά γιατί πιστεύουν ότι αυτή την θεραπευτική αγωγή θα την επιθυµούσε 
ο ασθενής.  
Αν κάποιος, που δεν είναι µέλος της οικογένειας ασθενούς, γνωρίζει καλύτερα τις  επιθυµίες του,  επιλέγεται 
ως αντιπρόσωπος (Devettere,  R. J., στο ίδιο, σ. 111, 113-116, 123, 128, 133-134, Emanuel, E.J. (i), στο ίδιο, σ. 66-
67). 
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Στην περίπτωση ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ ορθολογική ικανότητα, το κριτήριο της 

υποκατάστατης κρίσης αδυνατεί να εφαρµοστεί. ∆εν δύναται κάποιος να φανταστεί τι ένας 

άνθρωπος που ποτέ δεν είχε ορθολογική ικανότητα θα αποφάσιζε στη συγκεκριµένη περίπτωση, 

καθώς ποτέ δεν ανάπτυξε και δεν εκδήλωσε προσωπικές πεποιθήσεις και αξίες. 

 

 Ο γιατρός ή ο συγγενής του ασθενούς ή οποιοσδήποτε άλλος αναλάβει την ευθύνη της 

απόφασης χρειάζεται φρόνηση, καθοδήγηση από τον ορθό λόγο. Οφείλει να στοχαστεί ορθά και 

προσεκτικά τι πρέπει να πράξει  και να επιτύχει το ανθρωπίνως άριστο αποτέλεσµα. Χάρη στη 

φρόνηση, συλλαµβάνει ορθά τα επιµέρους (πρόσωπα, πλαίσιο, σχέση µε άλλους παράγοντες, 

τρόπος, σκοπός της ενέργειας) εντός των συγκεκριµένων συνθηκών, γιατί η σωστή απόφαση 

εξαρτάται από τις συγκεκριµένες συνθήκες και δεν µπορεί να λαµβάνεται,  χωρίς την αντίληψη και 

εκτίµηση τους. Προβλέπει τις  συνέπειες των εναλλακτικών επιλογών και  λαµβάνει την ορθή  

απόφαση. Σε τόσο σοβαρές αποφάσεις οφείλει να καθοδηγείται  από αγαθή προαίρεση, κινητήρια 

αρχή της ενέργειας του, να επιθυµεί τον σκοπό, που του υπαγορεύει το λογικό του, να επιλέγει 

ελεύθερα και ανεξάρτητα από βούληση, επιθυµία, θυµό, γνώµη,  αναγνωρίζοντας, όµως, τα όρια 

του εφικτού, των δυνατοτήτων δράσης του στη συγκεκριµένη περίπτωση. Οφείλει, µε τη συνδροµή 

της φρονήσεως, του ορθού λόγου, να µετριάσει τις ακρότητες και να χαράξει το µέσον ανάµεσα 

στις δύο κακίες, την υπερβολή και την έλλειψη, αναφορικά µε τον συγκεκριµένο ασθενή, να 

αισθάνεται, όταν πρέπει, για τους σκοπούς που πρέπει και όπως πρέπει.  

 

 Στην περίπτωση της ευθανασίας,  το άτοµο που έχει αναλάβει το έργο της λήψης απόφασης 

χαράζει το µέσο ανάµεσα στην υπερβολή, υπερβολική επιµήκυνση της διαδικασίας του θανάτου 

και του αβάσταχτου πόνου ενός ανθρώπου χωρίς πιθανότητα ανάρρωσης (ασθενής σε µόνιµο 

αµετάκλητο κώµα, ασθενής µε κατεστραµµένες ανώτερες λειτουργίες εγκεφάλου, ανεγκέφαλα 

νεογνά) και την έλλειψη, τερµατισµός της ζωής ενός ανθρώπου µε πιθανότητες ανάρρωσης µε 

µέτρο τα κριτικά συµφέροντα του ασθενούς.  

 

Το θέµα δεν είναι τόσο το ‘ποιος αποφασίζει’ αλλά το ‘τι και γιατί το αποφασίζει’ 272. 

Σύµφωνα µε το κριτήριο του µεγαλύτερου συµφέροντος του ασθενούς, ο αντιπρόσωπος του 

ασθενούς επιλέγει τις ιατρικές επεµβάσεις που ωφελούν περισσότερο τον ασθενή. Αποφασίζει ποια 

κατάσταση αξίζει  περισσότερο στον ασθενή και υπολογίζει τα οφέλη και τα φορτία κάθε 

εναλλακτικής επιλογής 273.  

  
 

 
272Emanuel, E.J.(i), στο ίδιο, σ. 59.  
273Emanuel, E.J.(ii), στο ίδιο, σ.  71, 73, Brock, D.W (i), στο ίδιο, σ. 155, Devettere, R. J, στο ίδιο, σ. 135.  
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Η αξία της ζωής και το περιεχόµενο της δεν προσδίδεται στην απλή οργανική επιβίωση. 

Προτείνεται ότι δεν υπάρχει αξιακή διαφορά ανάµεσα στον άµεσο θάνατο και τη µόνιµη 

κατάσταση φυτού για είκοσι χρόνια, ακολουθούµενη από θάνατο. Ο θάνατος ισοδυναµεί µε 

απώλεια της ζωής. Ενδιαφέρει από ηθική και νοµική άποψη όχι η ανθρώπινη ζωή µε τη βιολογική 

της σηµασία αλλά η έλλογη της φύση, η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου 274. Ένας άνθρωπος 

π.χ. ο Jones σταµατά να είναι ο Jones, όταν του συµβεί ο εγκεφαλικός θάνατος ( οντολογικός 

ορισµός θανάτου ), άσχετα αν το σώµα του συνεχίζει να ζει.  Η συνεχιζόµενη ζωή οργάνων και 

άλλων οντοτήτων που ήταν κάποτε µέρος του ζωντανού ανθρώπου δεν συνιστούν συνεχιζόµενη 

ζωή αυτού του ανθρώπου. Αλλά και από ηθική άποψη, η ζωή του ασθενούς στερείται 

χαρακτηριστικά που κάνουν τη ζωή του πιο αξιόλογη από τον θάνατο. Ένα πρόσωπο συνεχίζει να 

είναι το ίδιο πρόσωπο , χάρη στη ψυχολογική συνέχιση, τη σύνδεση της προσωπικής ταυτότητας, 

τη  µνήµη και  τη χωροχρονική συνέχεια σώµατος. Η συνεχιζόµενη ικανότητα για διανοητική ζωή 

κάνει την ανθρώπινη ζωή άξια να τη ζήσει. Αν αφαιρεθεί η διανοητική υπόσταση του ανθρώπου, η 

συνέχιση της ζωής  του δεν είναι πρέπουσα στην ενδογενή αξία του ανθρώπου. Αυτή η θέση δείχνει 

ότι ο εγκεφαλικά νεκρός είναι νεκρός ως πρόσωπο , αλλά δεν συνεπάγεται ότι ο εγκεφαλικός 

θάνατος είναι η κατάλληλη στιγµή παύσης αναπνευστήρα ή αφαίρεσης οργάνων 275. Ένας ασθενής 

σε κώµα ή σε µόνιµη κατάσταση φυτού δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει και να ζήσει την αξία της 

ζωής του, άρα κανείς δεν θα τον ωφελήσει επιµηκύνοντας τη ζωή του, ίσως θα τον ωφελήσει 

περισσότερο µε τον τερµατισµό της  276.  

 

 
 
 
 
 

 
274 ‘Ο Tony Bland  υπέφερε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, που τον άφησε σε µόνιµη κατάσταση φυτού. Οι 
γονείς του δέχτηκαν ότι ο γιος τους είχε σταµατήσει να υπάρχει µε τη πραγµατική, βιογραφική, έννοια αν και το 
σώµα του παρέµενε ζωντανό και ζήτησαν από τα αγγλικά δικαστήρια να δηλώσουν ότι θα ήταν νόµιµο για το 
ιατρικό προσωπικό να αποσύρει τροφοδότηση και άλλα µέτρα στήριξης ζωής έτσι ώστε ο γιος τους να 
πεθάνει’. Ο λόρδος Keith of Kinkel δήλωσε σχετικά ‘Είναι, όµως, πιθανόν επιτρεπτό να πούµε ότι σε ένα 
άτοµο χωρίς γνωστική ικανότητα και χωρίς προοπτική ανάκτησης τέτοιας ικανότητας σε αυτόν τον κόσµο ότι 
είναι τελείως αδιάφορο αν θα ζήσει ή θα πεθάνει’  (Harris, 305).  
275Green , Michael B. - Wikler, Daniel, στο ίδιο, σ. 118, 120-121,124-125, 132, Foot, Ph., στο ίδιο, σ. 95. 
276 Kipnis , Kenneth- Williamson, Gailynn M., στο ίδιο, σ. 99. 
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Επίλογος  

 

Στην εποχή µας, γύρω από το θέµα της ευθανασίας παρουσιάζονται διάφορα ερωτήµατα, τη 

διασαφήνιση των οποίων αναζητά κάθε εµπλεκόµενος. Το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό 

απορεί αν επιτρέπεται ή έχει υποχρέωση να βοηθήσει έναν άνθρωπο να τερµατίσει τη ζωή του, 

κατόπιν ενήµερης συγκατάθεσής του και από συµπόνια. Επίσης, επιθυµούν να µάθουν πώς η 

συγκεκριµένη ενέργεια κρίνεται από ηθική άποψη. Ο ασθενής αναρωτιέται αν έχει το δικαίωµα να 

προβάλλει το συγκεκριµένο αίτηµα. Η κοινωνία δυσκολεύεται να αντιµετωπίσει τα ηθικά 

διλήµµατα που προκαλούνται από τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήµη και τη βιοτεχνολογία. Οι 

σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ερωτήµατα σχετικά µε τις  αξίες και τους κανόνες 

που ρυθµίζουν τη σκέψη και τη συµπεριφορά του ατόµου απέναντι στην τεχνική της ευθανασίας. 

Οι επιλεγµένοι ορθολογικά ρυθµιστικοί ηθικοί κανόνες επηρεάζουν την  επικοινωνία ανάµεσα στον 

ασθενή, που προβάλλει το αίτηµα για ευθανασία, και την κοινωνία ως σύνολο, υπερασπίζοντας 

ταυτόχρονα την ελευθερία απόφασης του ασθενούς και το δικαίωµα προστασίας των συνανθρώπων 

του.  

 

Στην παρούσα εργασία, το θέµα της ευθανασίας προσεγγίστηκε από την οπτική της 

κανονιστικής ηθικής, του φιλοσοφικού  αναστοχασµού για τη δικαιολόγηση και την ιεράρχηση των 

αξιών, για τη διάκριση της αξίας από την απαξία, µέσω της εννοιολογικής αποσαφήνισης και της 

κριτικής ανάλυσης, µε σκοπό  τον ορθό προσανατολισµό των πράξεων, την αποφυγή της πλάνης 

και της σύγχυσης. Σκοπός  δεν ήταν η προβολή µίας µηχανιστικής λύσης του ηθικού  προβλήµατος 

της ευθανασίας αλλά η παρουσίαση και η θεµελίωση , µέσω έλλογης επιχειρηµατολογίας,  

εννοιολογικών διακρίσεων (διάκριση ανάµεσα στο «σκοτώνω» και «στο αφήνω να πεθάνει»,  

διάκριση ‘συνηθισµένων’ -  ‘εξαιρετικών’ µέσων στήριξης ζωής, θεωρία του διττού αποτελέσµατος 

). Αυτές οι διευκρινίσεις κρίθηκαν σηµαντικές για την αποφυγή της πλάνης, της προκατάληψης και 

για την εννοιολογική αρωγή στη λήψη αποφάσεων. Το ηθικό ζήτηµα της ευθανασίας προσεγγίζεται 

υπό τη διαύγεια των ηθικών αρχών της αυτονοµίας, της αγαθοεργίας - µη βλάβης, της δικαιοσύνης, 

της εµπιστοσύνης, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, της αρεταϊκής προσέγγισης. Η εκούσια 

ευθανασία επιδοκιµάζεται, από ηθική άποψη, από µία προσέγγιση καντιανού τύπου αυτονοµίας και 

αποπειράται η θέση περιορισµών για την αποδοχή της. Τονίζεται η σηµασία της φρόνησης κατά τη 

λήψη της απόφασης, κυρίως από τους αντιπροσώπους του ασθενούς και του γιατρού, όταν το 

άτοµο στερείται ορθολογικής ικανότητας.  
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