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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Δσζαλαζία. Μηα έλλνηα κε πνιέκηνπο θαη ππεξαζπηζηέο. ην παξφλ 

θείκελν εμεηάδεηαη ε επζαλαζία σο ηαηξηθή θαη σο εζηθή(ή φρη) 

πξαθηηθή. Ο πξνβιεκαηηζκφο έγθεηηαη ζην αλ ε επζαλαζία είλαη ζπκβαηή 

κε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα. Οη δπν ζεσξεηηθνί, βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη 

νη αλάιπζε είλαη ν Ικκάλνπει Καλη θαη ν Ρφλαιλη Νηνπφξθηλ. Ο κελ 

Καλη πξναζπηδφκελνο εζηθέο αξρέο αιιά θαη αθνινπζψληαο ηηο 

δηαηππψζεηο ηεο Καηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο δελ δηθαηνινγεί ηελ 

ζχκπιεπζε ηεο αθαίξεζεο ηεο δσήο κε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα. Ο 

Νηνπφξθηλ, απ’ηελ άιιε, εμεηάδνληαο ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ 

εμαλαγθαζκνχ, πηζηεχεη φηη ζε δεηήκαηα νπζησδψο ζξεζθεπηηθά, φπσο 

είλαη νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απηφ-δηάζεζε, δελ κπνξεί λα βξεη βάζε. 

’απηφ ην πιαίζην εμεηάδεηαη ηφζν ε ζέζε ηνπ αζζελνχο φζν θαη ε ζέζε 

ηνπ γηαηξνχ, παξνπζηάδνληαο θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ ζέζε γηα ην ππφ 

εμέηαζε δήηεκα, ε νπνία είλαη ζεηηθά πξνζθείκελε πξνο ηελ επζαλαζία, 

ππφ πξνυπνζέζεηο θπζηθά.   

 

SUMMARY 

 Euthanasia is a term with many supporters and opponents. In this 

paper euthanasia is examined not only as a medical practice as well as a 

moral issue. The major concern here is whether euthanasia is compatible 

with the human quality. The two theorists that are used as the base for tis 

analysis are Immanuel Kant and Ronald Dworkin. Kant by defending the 

moral values and following the Categorical Imperative concludes that 

human quality and dignity cannot coexist with euthanasia. Dworkin, on 

the other hand, by examining the legalization of state’s coercion believes 

that in cases that depict  our senses and values of life and of  religious 
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context, like euthanasia, it cannot find a base. In this field, is discussed 

the different aspects from patient’s and doctor’s point of view as well as 

my personal opinion, which favours euthanasia under certain 

circumstances.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αμία 

ηεο δσήο. Αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο ηεο δσήο καο πνπ νη ζπλζήθεο δελ 

είλαη θαη ηφζν επλντθέο πάληα θάηη βξίζθνπκε γηα λα πνχκε «ε δσή είλαη 

σξαία». Ο φξνο ‘δσ’ εκπεξηέρεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο, ηφζν θπζηθέο, φπσο 

φηη αλαπλέσ θαη φηη θηππάεη ε θαξδηά κνπ, φζν θαη ελέξγεηεο πνπ 

θάλνπκε θαζεκεξηλά θαη καο δσληαλεχνπλ φπσο είλαη κηα βφιηα, ε 

εξγαζία καο, ηα ηαμίδηα. Πξηλ πξνρσξήζσ, ζ’απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα 

θάλσ κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηεο « δσήο» θαη ηνπ «βίνπ» γηα λα πξνιάβσ 

ηπρφλ εξσηήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Απφ άπνςε νξνινγίαο νη δπν 

απηέο έλλνηεο έρνπλ ηελ εμήο δηαθνξά· ε κελ «δσή» αθνξά ηνλ θπζηθά 

πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν εθδήισζεο ηνπ δελ ελψ ν «βίνο» είλαη ε ζθφπηκε 

νξγάλσζε ηεο δξάζεο καο νχησο ψζηε λα δνζεί έλα λφεκα ζε απηήλ.
1
 

Απφ νπζηνινγηθήο άπνςεο φκσο είλαη ιίγν πην πεξίπινθν λα γίλεη ν 

θαζνξηζκφο ηνπο. Ο ‘βίνο’ ζηε Βηνεζηθή ελλνείηαη θάπσο δηαθνξεηηθά κε 

ηελ αλζξψπηλε δσή λα έρεη αμία φρη κφλν σο δσή αιιά θαη σο βίνο. Έρεη 

εγγελή αμία, δειαδή, κηα αμία πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηεο κε 

                                                           
1
 Βι. νχξιαο, ζει. 58 
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άιια αληηθείκελα θαη σο ηέηνηα ε δσή είλαη απηνζθνπφο, δειαδή 

αλαγλσξίδεηαη θαη γίλεηαη ζεβαζηή απηή θαζ’εαπηή.
2
 Ο βίνο ζηε 

Βηνεζηθή έρεη δηηηφ ελδηαθέξνλ· απ’ηε κηα πξφθεηηαη γηα έλα αγαζφ ην 

νπνίν πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ πξάμεηο πνπ ην βιάπηνπλ κηαο θαη 

απνηειεί απηνζθνπφ θαη απ’ηελ άιιε ελδηαθέξεη θαη σο πξνο ηε ζχλδεζή 

πνπ έρεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ηνλ βηψλεη, ιφγσ ηεο 

κνλαδηθφηεηαο απηνχ ηνπ θνξέα ηεο δσήο.
3
 Όπσο θαη λα έρεη φκσο, δσή 

θαη βίνο, παξά ηηο δηαθξίζεηο, είλαη δπν έλλνηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. Η δσή απνηειεί πξνυπφζεζε θαη πξννπηηθή ηνπ βίνπ, ελψ ν 

βίνο δελ κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

δσήο.
4
 Όπσο είπακε ινηπφλ ε δσή έρεη εγγελή αμία ηελ νπνία φκσο 

ζπλήζσο ηελ θαηαιαβαίλνπκε φηαλ ληψζνπκε φηη ηε ράλνπκε. ε 

πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ν άλζξσπνο θαηαθιχδεηαη απφ πφλνπο, ππνθέξεη 

απφ ηε ρνξήγεζε βαξηάο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ή επεηδή ππνβάιιεηαη ζε 

επίπνλεο ζεξαπείεο. Δηδηθά φηαλ θάπνηνο πιήηηεηαη απφ κηα αζζέλεηα 

φπσο ν θαξθίλνο ή ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο νη νπνίεο ζπλήζσο 

νδεγνχλ ζην ζάλαην κε αξγφ θαη βαζαληζηηθφ ηξφπν, ν άλζξσπνο, παξά 

ηηο ζεξαπείεο, ράλεη ηελ ειπίδα ηνπ θαη πνιιέο θνξέο εθθξάδεη ηελ 

επηζπκία λα πεζάλεη.  

 ’απηφ ην ζεκείν κπαίλεη ε εσζαλαζία. Γηα ηελ επζαλαζία ζα 

αθηεξψζσ έλα νιφθιεξν θεθάιαην φπνπ ζα αλαιχζσ δηεμνδηθά ηη είλαη. 

Απηφ πνπ κπνξψ λα πσ φκσο ηψξα είλαη φηη φπσο αλαθχπηεη απφ ηελ 

εηπκνινγία ηεο ιέμεο ε επζαλαζία έρεη ηε ζεκαζία «θαιφο ζάλαηνο» ή 

κπνξεί λα έρεη θαη ηε ζεκαζία «εχθνινο ζάλαηνο» ή αθφκε «εξσηθφο 

ζάλαηνο». Όπνηα ζεκαζία θαη αλ επηιέμνπκε ην απνηέιεζκα είλαη φηη 

κηιάκε γηα έλα ζάλαην επηζπκεηφ. Μ’απηφ ελλνψ φηη φινη νη άλζξσπνη 

                                                           
2
 Βι. νχξιαο, ζει. 63 

3
 Βι. νχξιαο, ζει. 67 

4
 Βι. νχξιαο, ζει. 68 
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επηζπκνχκε έλα θαιφ, εχθνιν ή εξσηθφ ζάλαην. Καλέλαο δελ πηζηεχσ λα 

ζέιεη λα πεζάλεη ‘ζθαδάδνληαο’ απφ ηνπο πφλνπο, ππνθέξνληαο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ν Dr. Williams(1872) 

έζεζε ηελ επζαλαζία σο ηελ πξάμε ηνπ λα ζαλαηψλεηο ρσξίο πφλν 

εθείλνπο πνπ ππνθέξνπλ απφ ζπλζήθεο-αζζέλεηεο ηειηθνχ ζηαδίνπ.
5
 

Αθνχγνληαο βέβαηα ηνλ φξν «ζαλάησζε»ε πξψηε καο αληίδξαζε είλαη 

αξλεηηθή. Αξλεηηθά αληηκεησπίζηεθε θαη ε επζαλαζία γηα πνιιά ρξφληα 

γηαηί ζεσξήζεθε φηη ηζνχηαη κε θφλν. Βαζηθφ είλαη επίζεο θαη ην ππφ 

πνηεο πξνυπνζέζεηο ζπκβαίλεη θαη πνηνο αλαιακβάλεη λα ηε δηαπξάμεη. 

Αιιά γη’απηά ζα κηιήζσ αξγφηεξα. Δδψ απιά ηίζεληαη νη δηάθνξνη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζα κε απαζρνιήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Η επζαλαζία 

ινηπφλ θαίλεηαη φηη ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη έλα ακθηιεγφκελν 

δήηεκα γη’απηφ θαη απαηηεί πεξαηηέξσ κειέηε γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ειινρεχνπλ.  

Βέβαηα κελ μερλάκε φηη ε παξνχζα εξγαζία είλαη ζηα πιαίζηα ηεο 

βηνεζηθήο ζθαίξαο θαη σο ηέηνηα δελ ζα κπνξνχζε λα κελ εκπεξηέρεη θαη 

έλα θεθάιαην κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηνεζηθήο νη νπνίεο ζα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε κνπ γηα λα εμεηάζσ ηελ επζαλαζία. Ση ξφιν 

παίδνπλ ε απηνλνκία θαη ε αμηνπξέπεηα ζην λα απνθαλζεί θάπνηνο ππέξ ή 

θαηά ηηο επζαλαζίαο; Η αξρή ηεο κε-βιάβεο παξαβηάδεηαη ή φρη; 

Σεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο εθνχζηαο ζπλαίλεζεο; Απηά ζα ηα αλαιχζσ 

ζηε ζπλέρεηα.  

Βαζηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο είλαη επίζεο θαη ην ηη ελλννχκε κε 

ηνλ φξν «αλζξψπηλε ηδηφηεηα», έλα φξν πνπ έρεη εηζάγεη ν Immanuel 

Kant,  θαη πνηνο ν ζπζρεηηζκφο ηεο ηφζν κε ηηο βηνεζηθέο αξρέο φζν θαη 

κε ηελ επζαλαζία. Έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε ε επζαλαζία κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα; ηελ 

                                                           
5
 Βι. Death and Compassion, ζει. 2 
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επεμεξγαζία απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

εξγαζίαο, ζα κε βνεζήζεη ε κειέηε δπν κεγάισλ ζηνραζηψλ, νη νπνίνη ζα 

απνηειέζνπλ ηνλ θαηεπζπληήξην άμνλα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ ζα παξαηεζνχλ. πγθεθξηκέλα ζα αζρνιεζψ κε ηνπο 

Immanuel Kant θαη Ronald Dworkin. Απηνί νη δπν ζπνπδαίνη δηαλνεηέο 

κέζα απφ ηα έξγα ηνπο έρνπλ πξνβάιεη ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επζαλαζία. Απηέο ηηο απφςεηο ζα παξαζέζσ θαη εγψ ζηελ εξγαζία απηή 

πξνζπαζψληαο λα δψζσ θαη ηε δηθή κνπ ηειηθή άπνςε γηα ην εάλ ε 

επηινγή κνπ λα πεζάλσ φληαο ζε θξίζηκν ζηάδην έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε 

κε ην φηη είκαη άλζξσπνο.  

Καιή ζα ήηαλ αθφκε ζεσξψ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηε λνκνζεζία 

πεξί ηεο επζαλαζίαο. Γελ ζα θαηαπηαζηψ νχηε κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ επζαλαζία νχηε ζα αζρνιεζψ κε άιιεο ρψξεο 

πέξα απφ ηελ Διιάδα. Δδψ ζα αλαιχζσ ην λφκν 299 πεξί 

αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνζέζεσο θαη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ λφκν 300 

θαζψο θαη ην ζρεηηθφ απφζπαζκα πεξί παζεηηθήο επζαλαζίαο πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηνλ Κψδηθα Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο πξνζπαζψληαο λα δσ 

πνηεο παξακέηξνπο θαιχπηεη θαη πνηα θελά πηζαλφλ ππάξρνπλ. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν φκσο είλαη λα δνζεί  θαη ε δηθή κνπ 

πξνζσπηθή άπνςε κέζσ ηεο ζπδήηεζεο πνπ ζα πξνθχςεη ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο. Η άπνςε ζηελ νπνία θαηαιήγσ παξνπζηάδνληαο ζηαδηαθά ην 

φιν δήηεκα είλαη φηη ε επζαλαζία δελ αληηηίζεηαη πξνο ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο, πνιχ δε κάιινλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

αζζελείαο πνπ ζα αλαθέξσ. Σέινο, ε εξγαζία απηή ζα νινθιεξσζεί κε 

ηε ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήμακε θαζ’φιε ηελ 

πνξεία ηεο ζπγγξαθήο αιιά θαη κε θάπνηα επηκέξνπο εξσηήκαηα σο 

πξνβιεκαηηζκφ γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη κειινληηθή ζπγγξαθή. 
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θνπφο γξάθνληαο απηή ηελ εξγαζία δελ είλαη νχηε λα θαιχςσ 

φια ηα δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ επζαλαζία νχηε λα δψζσ 

θαηεγνξεκαηηθέο απαληήζεηο. Θέισ λα παξνπζηάζσ απηφ ην θιέγνλ 

ζέκα απφ ηε δηθή κνπ ζθνπηά έρνληαο σο θαζνδεγεηέο ηνπο Kant-

Dworkin, δπν θνξπθαίεο κνξθέο ηεο θηινζνθίαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΗΟΖΘΗΚΔ ΑΡΥΔ 

Η επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ έρεη επηθέξεη 

πνιιέο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηεο βην-ηαηξηθήο θαη ηεο βην-ηερλνινγίαο. 

Δγθαηληάδνληαη θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

πιεπξέο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Όιεο νη λέεο εμειίμεηο 

ζέηνπλ θαη λέα εζηθά δηιήκκαηα ηα νπνία πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ. Σν 

αίηεκα γηα κηα λέα εζηθή πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο θαη 

βηνινγίαο είλαη απηφ πνπ γέλλεζε ηε βηνεζηθή. Η βηνεζηθή πξνζεγγίδεη 

ηελ θνηλσληθή πξάμε ζήκεξα αιιά θαη ηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη 

επηζηήκεο.
6
 Πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ πεξηκέλνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

έθαλαλ αλαγθαίν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ίδηαο ηεο εζηθήο( δελ ηζρχεη 

πηα ην παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν), ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη θαη λα ζέζεη ηα φξηα ηεο ηαηξηθήο, ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη 

γεληθφηεξα ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ. Η αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ δελ ζα γίλεη απζαίξεηα, 

αιιά κέζα ζ’έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

                                                           
6
 Βι. Σζηλφξεκα, ζει. 6,7 
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 Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε βηνεζηθή γελλήζεθε σο κηα 

δεκφζηα απαίηεζε γηα κηα θαλνληζηηθή εζηθή απφ ηε κηα, θαη απφ ηελ 

άιιε σο κηα εζηθή πξνζέγγηζε ησλ αιιαγψλ ζηε βην-ηαηξηθή, ε νπνία ζα 

ήιεγρε ηηο λέεο πξαθηηθέο ζέηνληαο φξηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κε φξνπο 

δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο δίλνληαο βάξνο θπξίσο ζε δεηήκαηα 

πξνζσπηθήο θαη δεκφζηαο επζχλεο.
7
 

 Η αλαδήηεζε ησλ εζηθψλ αξρψλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηα 

ππνθείκελα ζηα νπνία απεπζχλνληαη. Οη εζηθέο αξρέο απεπζχλνληαη ζε 

δξψληα ππνθείκελα άξα ε ζθαίξα επηξξνήο ηνπο είλαη ε αλζξψπηλε 

πξάμε. Μέζσ απηψλ ησλ αξρψλ νη άλζξσπνη θαηεπζχλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θαη λα νδεγεζνχλ ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπο αιιά θαη λα ην θαηαθέξνπλ κε ππεπζπλφηεηα θαη 

νξζφηεηα. Σν ππνθεηκεληθφ πξάηηεηλ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη εζηθφ, αιιά 

απαηηνχληαη θάπνηεο αξρέο γηα λα γίλεη. Οη αξρέο απηέο δελ είλαη απιά 

αληηθείκελν θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ζηελ εθάζηνηε πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα, αιιά είλαη ηα εζσηεξηθά θξηηήξηα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο καο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε πξψηε αξρή, δειαδή 

εθείλε ηεο ειεπζεξίαο. 

 Η ειεπζεξία είλαη ε δπλαηφηεηά καο λα πξάηηνπκε είηε έηζη είηε 

αιιηψο. Απφ ηε θχζε καο είκαζηε φληα ηα νπνία πάκε αληίζεηα είηε ζηνλ 

ίδην καο ηνλ εαπηφ είηε ζηε θπζηθή λνκνηέιεηα. Απηή ε δχλακε πνπ 

έρνπκε λα ζέηνπκε θαη λα πξαγκαηνπνηνχκε ζθνπνχο ρσξίο λα 

αθνινπζνχκε αηηηαθέο αιπζίδεο είλαη ε ειεπζεξία ε νπνία είλαη θνηλή ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
8
 Ο Καλη ζπιιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηεο 

βνχιεζεο ηνπ δξψληνο αθελφο σο ηε δπλαηφηεηά ηεο λα κελ εμαξηάηαη 

απφ αηνκηθέο αηζζεηηθέο θιίζεηο, δειαδή σο αλεμαξηεζία απφ 

                                                           
7
 Βι. Σζηλφξεκα, ζει.12 

8
 Βι. Σζηλφξεκα, ζει. 18 
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ζπγθπξηαθνχο θαζνξηζκνχο ( αξλεηηθή έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο), θη 

αθεηέξνπ, ζηε ζεηηθή ηεο έλλνηα, σο δπλαηφηεηα ηεο αηνκηθήο βνχιεζεο 

λα «θαζνξίδεηαη» απφ ηνλ πξαθηηθφ ιφγν (αξρή ηεο θαζνιηθεπζηκφηεηαο-

κνξθνπνίεζε ησλ εζηθψλ πξάμεσλ ππφ έλαλ θαζνιηθεχζηκν θαη, άξα 

αληηθεηκεληθφ θαλφλα), θαζηζηάκελε έηζη απηφλνκε.
9
 Έρνληαο ηελ 

ειεπζεξία σο πξσηνπφξα αξρή κπνξψ λα πεξάζσ ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ζηε βηνεζηθή. 

 Πξψηε θαη βαζηθφηεξε αξρή είλαη ε απηνλνκία. Η απηνλνκία 

παξάγεηαη απφ ηε ιέμε «απηφ-» πνπ ζεκαίλεη εαπηφο, θαη «λφκνο» πνπ 

ζεκαίλεη θαλφλαο, θαη δήισλε ηε δπλαηφηεηα λα θπβεξλψ ηνλ εαπηφ κνπ 

θπξίσο αλαθεξφκελν ζηηο αλεμάξηεηεο πφιεηο-θξάηε ηεο αξραίαο 

Διιάδαο.
10

 Απφ ηφηε ε απηνλνκία πξνεθηάζεθε θαη ζηα άηνκα 

δειψλνληαο ηελ αηνκηθή επηινγή θαη ηελ ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο.
11

 Πην 

αλαιπηηθά, απηνλνκία είλαη θαη λα πξάηηεηο αλεμάξηεηνο απφ εμσηεξηθέο 

πηέζεηο ή θαζνξηζκνχο αιιά θαη λα κπνξείο λα «απηνλνκνζεηήζαη». 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο απηνλνκίαο είλαη ν απηφ-πξνζδηνξηζκφο 

θαη ε αθεξαηφηεηα. Ο απηφ-πξνζδηνξηζκφο είλαη λα κπνξψ λα πξάηησ κε 

ηξφπν πνπ λα ζέβεηαη ηνλ απηφ-πξνζδηνξηζκφ ησλ άιισλ. Δίλαη δειαδή 

ε ειεπζεξία απφ ηε ζθνπηά φισλ. Η αθεξαηφηεηα είλαη ν φξνο ηνπ απηφ-

πξνζδηνξηζκνχ θαη αλαθέξεηαη θαη ζηε ζσκαηηθή θαη ζηελ ςπρηθή. Με 

απηέο ηηο δπν πξνυπνζέζεηο ε απηνλνκία έρεη λα θάλεη κε ην λα 

αληηκεησπίδεηο ηνλ άιιν σο πξφζσπν δειαδή σο νλ πνπ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα ιφγνπ θαη απηφ-πξνζδηνξηζκνχ θαη άξα είλαη θνξέαο 

αμηνπξέπεηαο θαη εζηθνχ θαηαινγηζκνχ.
12

 Η απηνλνκία κε ιίγα ιφγηα 

είλαη ε ζχκθσλε κε ηνλ εζηθφ λφκν ειεπζεξία. Γη’απηφ ην ιφγν απνηειεί 

θαη πεγή ηεο εζηθήο ππνρξέσζεο θαη πξψηηζηε αξρή, ε νπνία ππνρξεψλεη 

                                                           
9
 Βι. Σζηλφξεκα, ζει. 25 

10
 Βι. Beauchamp & Childress, ζει. 58 

11
 Βι. Beauchamp & Childress, ζει. 58 

12
 Βι. Σζηλφξεκα, ζει. 24 
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ην δξψλ ππνθείκελν απέλαληη ζηνπο άιινπο.
13

 Όινη νη άλζξσπνη έρνπλ 

απηνηειή αμία θαη γη’απηφ δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζε 

θαλέλαλ σο απιφ κέζν αιιά πάληνηε σο απηνζθνπφ.
14

 Η αξρή ηεο 

απηνλνκίαο έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ηζρχεη γηα φινπο. Μέζσ ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο θάπνηνπ δελ ην ζεβφκαζηε κφλν σο αλζξψπηλε 

ππφζηαζε αιιά ζεβφκαζηε θαη ηελ αλζξψπηλε αηνκηθφηεηά ηνπ.
15

 Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζέινπκε αξρέο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη ην 

πιάλν ηεο δσήο ηνπο σο φληα ππεχζπλα θαη απηφ-πξνζδηνξηδφκελα. Όηαλ 

κάιηζηα αλαθεξφκαζηε ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο κηιάκε γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαη φρη γηα αθεξεκέλα φληα γη’απηφ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε καο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα απηνλνκία έηζη ψζηε 

λα ηνπο βνεζήζνπκε λα απηφ-πξαγκαησζνχλ κέζα ζηελ θνηλσλία πνπ 

φια είλαη πνιχπινθα.
16

 

 Η επφκελε πνιχ βαζηθή αξρή είλαη ε αξρή ηεο κε-βιάβεο , ε 

νπνία απνξξέεη άκεζα απφ ηελ ίδηα ηελ απηνλνκία θαη κάιηζηα απφ ηε 

κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο, δειαδή ηελ αθεξαηφηεηα. Η κε-βιάβε 

αθνξά ην λα κελ πξνθαιείο ζθφπηκα θαθφ ζηνπο άιινπο αιιά θαη νχηε 

λα ππνλνείο θηλδχλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε.
17

 

’απηφ ην πιαίζην ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ακέιεηα, δειαδή παξ’φιν πνπ 

γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο παίξλεηο ην ξίζθν θαη πξνθαιείο βιάβε ζε 

θάπνηνλ ή ζα έπξεπε λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο αιιά δελ θξνληίδεηο λα 

ελεκεξσζείο θαη πξνθαιείο βιάβε.
18

 Μαδί κε ηελ αξρή ηεο κε-βιάβεο ζα 

παξαζέζσ θαη ηελ αξρή ηεο σθέιεηαο, φρη επεηδή ηηο ηαπηίδσ αιιά επεηδή 

θαηά θάπνην ηξφπν αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Η σθέιεηα δελ έρεη λα θάλεη 

κφλν κε ην λα κελ πξνθαιείο ζθφπηκα βιάβε ζε θάπνηνλ αιιά θαη κε ηελ 

                                                           
13

 Βι. Σζηλφξεκα, ζει. 26 
14

 Βι. Beauchamp & Childress, ζει. 63,64 
15

 Βι. Σζηλφξεκα, ζει. 27 
16

 Βι. Σζηλφξεκα, ζει. 27 
17

 Βι. Beauchamp & Childress, ζει. 113 θαη 117 
18

 Βι. Beauchamp & Childress, ζει. 118 
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εζηθή ππνρξέσζε πνπ έρεηο λα κεγηζηνπνηήζεηο ηελ σθέιεηα ηνπ 

πξνζψπνπ.
19

 Γηα λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ σθέιεηα θάπνηνπ ζα πξέπεη 

λα πξάηηνπκε έηζη νχησο ψζηε λα πξνσζνχκε ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

 Αθνινπζεί ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή 

ππνρξέσζε δίθαηεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζψπσλ. Γηθαηνζχλε ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη ζε δηάθνξα επίπεδα. Πξψηνλ, ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

πξνζψπσλ γηα θιηληθέο δνθηκέο. Με απηφ ελλνψ φηη δελ ζα πξέπεη νη 

εξεπλεηέο θαη νη ρνξεγνί ηεο έξεπλαο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο εππαζείο 

νκάδεο (π.ρ. νη θπιαθηζκέλνη ζε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα) θαη λα ηηο 

ζηξαηνινγνχλ ζηελ έξεπλα επεηδή ζεσξνχλ φηη νη άλζξσπνη απηψλ ησλ 

νκάδσλ έρνπλ ιηγφηεξε αμία απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο.
20

 Σν ζέκα ηεο 

αληζφηεηαο δελ ζηακαηάεη ζην δήηεκα ηεο επηινγήο αιιά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ πάλσ ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνιιέο θνξέο 

δελ ηεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ κε απνηέιεζκα θαη πάιη λα κελ ππάξρεη 

δηθαηνζχλε απέλαληί ηνπο. Έλα δεχηεξν επίπεδν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δηθαηνζχλε αθνξά ζε απηφ ηεο ίζεο θαηαλνκήο σθειεηψλ θαη 

βιαβψλ.
21

 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θπξίσο ζηελ 

έξεπλα νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο θαη λα 

δνκεζνχλ νη φξνη κηαο εχξπζκεο θνηλσλίαο. ην βηβιίν ηνπο νη Childress 

θαη Beauchamp δίλνπλ έμη αξρέο νη νπνίεο θαηά θαηξνχο αθνινπζνχληαη 

γηα λα πθίζηαηαη ε δηθαηνζχλε. Απηέο είλαη: 1. ζηνλ θαζέλα έλα ίζν 

κεξίδην, 2. ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, 3. ζην θαζέλα 

αλάινγα κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλε, 4. ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ,5. ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ, 6. ζηνλ 

                                                           
19

 Βι. Beauchamp & Childress, ζει. 165 
20

 Βι. Μαλσιάθνπ θαη Βηδάιεο, ζει. 7 
21

 Βι. Μαλσιάθνπ θαη Βηδάιεο, ζει. 6 
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θαζέλα αλάινγα κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο.
22

 Απηέο νη 

αξρέο έρνπλ ζεκειηψζεη αξθεηέο θηινζνθηθέο ζεσξίεο. Παξφια απηά ην 

δήηεκα ηνπ πνηνο απνθαζίδεη ηη είλαη δίθαην θαη ηη φρη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ιπζεί. Όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηεο επζαλαζίαο γηα ην νπνίν 

ζα κηιήζσ ε δηθαηνζχλε έρεη λα θάλεη κε ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ιακβάλνληαο ππφςε θάπνηα θξηηήξηα, ηα νπνία πξέπεη λα ηεζνχλ. ηα 

πιαίζηα ηεο εζηθήο πνπ εμεηάδνπκε ζα πνχκε φηη ην θξηηήξην ζα πξέπεη 

λα είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ πξνζψπνπ θαη λα έρνπκε πάληα ζην λνπ καο ηελ 

αξρή ηεο θαζνιίθεπζεο, ε νπνία είλαη ν αζθαιέζηεξνο δξφκνο γηα λα 

δνχκε εάλ θάηη είλαη εζηθφ ή φρη. 

 Θα θιείζσ ηε ζπλνπηηθή απηή επηζθφπεζε ησλ εζηθψλ αξρψλ κε 

ηηο αξρέο ηεο εθνχζηαο ζπγθαηάζεζεο, ηεο ηδησηηθφηεηαο, ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηνπ κε-εμαλαγθαζκνχ θαη ηεο κε-εμαπάηεζεο. Απηέο 

νη αξρέο παξάγνληαη θαη ζεκειηψλνληαη απφ ηηο παξαπάλσ βαζηθέο αξρέο 

ηεο εζηθήο. Καηά θάπνην ηξφπν ξπζκίδνπλ ηα επηκέξνπο, πνιχ 

ζεκαληηθά, δεηήκαηα ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηνπο είλαη αλαγθαία. Η ελήκεξε ζπγθαηάζεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ 

απηφλνκε πξάμε ηνπ λα ζπλαηλψ λα ιάβσ κέξνο ζε κηα δηαδηθαζία, αθνχ 

βέβαηα πξψηα κε έρνπλ ελεκεξψζεη επαξθψο θαη εγψ έρσ θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηη ζα ζπκβεί, ηα ππέξ θαη ηα θαηά. Πνιιέο θνξέο ε έιιεηςε 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, είλαη ε αηηία ηνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ηεο 

εμαπάηεζεο. Απηέο νη δπν θαηαζηάζεηο δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαληαη ζηα 

εζηθά ζπκθξαδφκελα θαη γηαηί θαηαπαηνχλ ηελ απηνλνκία θαη ην 

ζεβαζκφ ηνπ πξνζψπνπ αιιά θαη γηαηί ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνζπαζήζνπκε λα ηηο θαζνιηθεχζνπκε ζα πέζνπλ ζε αληίθαζε κε ηνλ 

εαπηφ ηνπο κηαο θαη θαλέλαο δελ ζα ζέιεη λα είλαη εμαπαηεκέλνο θαη 

                                                           
22 Βι. Beauchamp & Childress, ζει. 228 
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εμαλαγθαζκέλνο. Η ηδησηηθφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηηο δπν ηειεπηαίεο αξρέο. Δάλ ν εξεπλεηήο ή ν ζεξάπνληαο 

πξνδψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ππνθεηκέλνπ ή εάλ δελ πξνζηαηέςεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ηφηε ηνλ εμαπαηά, δελ ζέβεηαη ηελ αμηνπξέπεηα 

ηνπ θαη νπζηαζηηθά ηνλ εμαλαγθάδεη λα θάλεη θάηη ζην νπνίν δελ 

ζπκθψλεζε.  

 Όιεο απηέο νη αξρέο απνηεινχλ ην πιέγκα ηεο εζηθήο δξάζεο ζε 

πιαίζηα βηνεζηθήο. Όπσο θάλεθε ε κηα ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηελ άιιε 

θαη ζπκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη βέβαηα κηα ηεξάξρεζε, φρη φκσο 

ηφζν κε φξνπο ζεκαληηθφηεηαο, δειαδή φηη ε κηα είλαη πην ζεκαληηθή 

απ’ηελ άιιε, απιά είλαη ηεξαξρεκέλεο βάζεη ζεκειίσζεο.  

Πξνρσξψληαο ζηελ εμέηαζε ηνπ βαζηθνχ εξσηήκαηνο απηήο ηεο 

εξγαζίαο ζα δνχκε ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ εζηθψλ αξρψλ ζην δήηεκα 

ηεο επζαλαζίαο θαζψο επίζεο ζα γίλεη θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ θαη ζ’απηφ ην πεδίν. Πξψηα φκσο ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα 

ηελ επζαλαζία απηή θαζ’εαπηήλ, ζαλ πξαθηηθή αλαθεξφκελνη ζηελ 

θαζαξά ηαηξηθή ηεο εηθφλα θαη ελ ζπλερεία λα ηεζνχλ ηα θπξίαξρα βην-

εζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα κε απαζρνιήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

Ο φξνο ‘επζαλαζία’ δεκηνπξγήζεθε απφ ην θηιφζνθν Francis 

Bacon ν νπνίνο έγξαςε « ην έξγν ηεο ηαηξηθήο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 

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

απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζεξαπεία αιιά θαη φηαλ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη έλαλ εχθνιν θαη γαιήλην ζάλαην».23 

 Η επζαλαζία δηαθξίλεηαη ζε εθνχζηα( voluntary), κε εθνχζηα( non 

voluntary) θαη αθνχζηα (involuntary). Η δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηε 

ζέιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ή ,δηαθνξεηηθά, ζηελ έθθξαζε ηεο ζπλαίλεζήο 

                                                           
23

 Βι. Bacon 
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ηνπ. ηελ εθνχζηα επζαλαζία ην ππνθείκελν δηαηππψλεη ξεηά ηε ζέιεζε 

ηνπ γηα ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο ηνπ. Η ελέξγεηα γίλεηαη βάζε ηεο 

δεδεισκέλεο βνχιεζεο ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο, φληαο δηαλνεηηθά 

δηαπγήο, εθθξάδεη  κηα ζηαζεξή απαίηεζε λα πάςεη λα δεη.
24

 Ο αζζελήο 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηα λα κπνξεί λα δψζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελήκεξνο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ηηο πηζαλφηεηεο 

θαη ην ρξφλν επηβίσζεο ηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζα έρεη ζην 

κέιινλ. ηελ κε εθνχζηα επζαλαζία, απ’ηελ άιιε, ην ππνθείκελν δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ απφθαζε γηα επζαλαζία, γη’απηφ θαη ε 

γλψκε ηνπ ζεσξείηαη ακθίβνιε. Η επζαλαζία δηελεξγείηαη βαζηζκέλε 

ζηελ εηθαδφκελε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο αδπλαηεί λα εθθξάζεη 

ηε ζέιεζή ηνπ γη’απηφ θαη ηεθκαίξεηαη απφ πξνεγνχκελεο 

εθπεθξαζκέλεο απφςεηο  ή απφ ηε γεληθφηεξε ζηάζε δσήο πνπ είρε 

επηιέμεη ή αθφκε θαη απφ ηα ζπγγεληθά πξφζσπα.
25

 ’απηφ ην ζεκείν 

κπαίλεη ε ηαηξηθά ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία πνπ ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα. ηελ αθνχζηα επζαλαζία φκσο ην ππνθείκελν έρεη δειψζεη 

θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζφλ ηελ επηζπκία λα δηαηεξεζεί ζηε δσή κε φια 

ηα κέζα αλεμάξηεηα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Γη’απηφ απηή ε 

κνξθή επζαλαζίαο πξνζνκνηάδεη κε δνινθνλία αθνχ ν αζζελήο επηζπκεί 

λα δεη φκσο ηεξκαηίδεηαη ε δσή ηνπ. Όπσο είλαη πξνθαλέο απηή ε κνξθή 

επζαλαζίαο είλαη παξάλνκε, αληη-δενληνινγηθή θαη αλήζηθε θαη γη’απηφ 

θαηαδηθάδεηαη. 

 Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε ηεο επζαλαζίαο, ππάξρεη θαη 

εθείλε κεηαμχ ηεο ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο επζαλαζίαο, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηελεξγείηαη. ηελ 

ελεξγεηηθή επζαλαζία( active euthanasia) ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

                                                           
24 Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 56 
25

Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 57 
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πξνζσπηθφ δξα ελεξγψο θαη εκπξάθησο ρνξεγψληαο ζηνλ αζζελή ηελ 

θαηάιιειε νπζία ψζηε λα επέιζεη ν ζάλαηνο ζχληνκα θαη αλψδπλα.
26

 Η 

πξάμε απηή αληηκεησπίδεηαη σο θφλνο απφ ηα λνκηθά ζπζηήκαηα θαη 

εγείξεη πνιιά λνκηθά, εζηθά θαη θνηλσληθά εξσηήκαηα. Αληίζεηα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παζεηηθήο επζαλαζίαο( passive euthanasia) ν ζεξάπσλ 

ηαηξφο απνζχξεη ηε θαξκαθεπηηθή- ηαηξηθή αγσγή απφ ηνλ αζζελή ψζηε 

λα επέιζεη ν ζάλαηνο ζηαδηαθά εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηεο ηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο, ε νπνία ζα παξέηεηλε ηε δσή ηνπ.
27

 ηελ  παζεηηθή 

επζαλαζία ππάξρνπλ δπν πεξηπηψζεηο. Η πξψηε αθνξά ηε κε αλάηαμε 

θαξδηαθήο αλαθνπήο( DNR- do not resuscitate orders), φπνπ ν αζζελήο 

δελ έρεη πηζαλφηεηεο επηβίσζεο θαη ν ζάλαηνο επίθεηηαη εληφο ησλ 

εκεξψλ θαη ν ηαηξφο ή ε ηαηξηθή νκάδα απνθαζίδνπλ φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαξδηαθήο ή αλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο δελ ζα γίλνπλ 

πξνζπάζεηεο αλάηαμεο. Απηή ε πεξίπησζε εκπεξηέρεη πνηθίινπο 

πξνβιεκαηηζκνχο. Καηαξρήλ πνηνη είλαη νη ππεχζπλνη γηα κηα ηέηνηα 

απφθαζε; Δίλαη λνκηθά επηηξεπηφ λα αθνινπζεζνχλ απηέο νη νδεγίεο; 

Δίλαη ελήκεξε ε νηθνγέλεηα; Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο; Δίλαη ζχκθσλε φιε ε ηαηξηθή νκάδα; Η 

δεχηεξε πεξίπησζε παζεηηθήο επζαλαζίαο αθνξά ηελ απφζπξζε 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ε νπνία θξαηά ζηε δσή ηνλ αζζελή( withdrawal of 

life-sustaining treatment) ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

επηβίσζεο. Δίλαη φκσο εζηθά επηηξεπηφ απηφ; Πφηε απνθαζίδεηαη ε 

απφζπξζε; Έρνπλ εμεηαζηεί φια ηα πηζαλά θξηηήξηα θαη ν αζζελήο δελ 

έρεη φλησο πηζαλφηεηα επηβίσζεο; Ση γίλεηαη κε ηελ αλαθνπθηζηηθή 

αλαιγεηηθή αγσγή; Ο αζζελήο ζα πεζάλεη κε νδπλεξφ ηξφπν; Οη 

ζπγγελείο είλαη πιήξσο ελήκεξνη γη’απηήλ ηελ απφθαζε θαη έρνπλ δψζεη 

ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο; Η παζεηηθή επζαλαζία έρεη κηθξφηεξεο λνκηθέο 

                                                           
26

 Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 48 
27

 Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 50 
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ζπλέπεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελεξγεηηθή, κηαο θαη είλαη δχζθνιν λα 

νδεγεζεί ζην εδψιην ε ηαηξηθή θξίζε αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ αζζελνχο ζηελ άξλεζε ζεξαπείαο. Κάπνηνη ζα ηελ ραξαθηήξηδαλ, 

ίζσο δηθαίσο, ζα ην δνχκε απηφ, σο εζηθή πξαθηηθή γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο δελ ζα απέθεξε βειηίσζε αιιά ζα 

παξέηεηλε ην καξηχξην.  

 Πξηλ απ’φια φκσο, πνηνη είλαη νη φξνη ή νη πξνυπνζέζεηο γηα λα 

ζεσξείηαη έλαο ζάλαηνο επζαλαζία; Καη’αξρήλ, ζα πξέπεη εθηφο απφ ηνλ 

αζζελή λα ππάξρεη αθφκε έλα εκπιεθφκελν άηνκν πνπ ζα επηθέξεη ην 

ζάλαην, άκεζα ή έκκεζα,   θαη πνπ ζα έρεη σο πξφζεζε απηφλ.
28

 Ο 

αζζελήο απ’ηήλ άιιε ζα πξέπεη λα έρεη επέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε ηελ 

νπνία αλαθέξεη ν Πνηληθφο Κψδηθαο σο « αληάησο θαη επσδχλσο 

ζλήζθσλ»
29

, δειαδή ην άηνκν πνπ απνβηψλεη λα πάζρεη απφ νμέα 

ζπκπηψκαηα λφζνπ είηε λα έρεη πεξηέιζεη ζε κε- αλαζηξέςηκε θσκαηψδε 

θαηάζηαζε ε νπνία λα είλαη ε πξσηαξρηθή αηηία ζαλάηνπ ηνπ.
30

 Δπίζεο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επηζπκία θαη ε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο, 

θάηη πνπ απαηηεί πλεπκαηηθή δηαχγεηα θαη ηθαλφηεηα.
31

 Γελ πξέπεη ζ’απηά 

λα μεράζνπκε ην κέζν πνπ επηιέγεηαη γηα λα επέιζεη ν ζάλαηνο ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην αλψδπλν.
32

 ηελ πεξίπησζε δε, πνπ 

ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάηη πην επψδπλν ζα πξέπεη λα είλαη 

θαιψο εζηθά αηηηνινγεκέλν. Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο 

απνηεινχλ θαη απφ έλα βηνεζηθφ εξψηεκα ην νπνίν έρεη άκεζε ζχλδεζε 

κε ην θαηά πφζν είλαη ε επζαλαζία ζπκβαηή κε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα. 

Απηφ βέβαηα ζα αλαιπζεί ζε άιιν θεθάιαην δηεμνδηθά έρνληαο γηα 

θαζνδήγεζε ηηο ζεσξίεο ησλ Kant- Dworkin.  

                                                           
28

 Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 40 θαη Beauchamp ζει. 18 
29

 Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 42 
30

 Βι. Beauchamp ζει. 18 
31

 Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 40 
32
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 Πξνο ηνλ παξφλ, ζεσξψ φηη είλαη έλα θαιφ ζεκείν λα 

αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ππεξαζπηζηέο ηεο επζαλαζίαο θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε ηφζν κε ηηο βην-

εζηθέο αξρέο φζν θαη κε ην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο. Απφ ηα 

βαζηθά δεηήκαηα είλαη εθείλν ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Γηα λα 

ζεσξείηαη έλαο άλζξσπνο αμηνπξεπήο ή έζησ γηα λα ληψζεη ν ίδηνο 

αμηνπξεπήο ππάξρεη έλα εχξνο ηδηνηήησλ πνπ πεξηπιέθνληαη κεηαμχ 

ηνπο. Όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηεο επζαλαζίαο, ν αζζελήο είλαη πηζαλφλ 

λα κελ ληψζεη αμηνπξεπήο εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ. Δίλαη 

θαηάθνηηνο ζε έλα θξεβάηη, πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ κεραλήκαηα, 

εμαληιεκέλνο θαη αλήκπνξνο. Σν κφλν πνπ ζα ήζειε απηφο ν άλζξσπνο 

γηα λα ληψζεη αμηνπξεπήο δελ είλαη φκνξθα ξνχρα θαη θαινθηηαγκέλα 

καιιηά, αιιά λα κπνξεί λα ειέγρεη ην ζψκα ηνπ κφλνο ηνπ. Έλαο 

άλζξσπνο πνπ δελ ειέγρεη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη έρεη 

επίγλσζε απηνχ ζπρλά παχεη λα αηζζάλεηαη αμηνπξεπήο.
33

  

 Σν λα κπνξείο λα απηνθαζνξίδεζαη θαη λα δηαζέηεηο ηνλ εαπηφ ζνπ 

φπσο εζχ επηζπκείο ζα έπξεπε λα είλαη θάηη αλαθαίξεην. Κάπνηνο φκσο 

πνπ πάζρεη απφ κηα αλίαηε αζζέλεηα θαη κάιηζηα βξίζθεηαη ζην ηειηθφ 

ζηάδην κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ( πφλνο, θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 

ζπλερφκελνο έιεγρνο) δελ είλαη ζε ζέζε λα απηνθαζνξίδεηαη θαη λα 

απηνλνκνζεηείηαη. Γελ κπνξεί δειαδή αλ ην ζειήζεη λα ζεθσζεί θαη λα 

θχγεη απφ ην λνζνθνκείν, δελ κπνξεί λα δηαθσλήζεη κε κηα αγσγή πνπ 

ηνπ δίλεηαη νχηε θαη λα επηιέμεη πνιιέο θνξέο.
34

 Έηζη απηνκάησο, παχεη 

λα ληψζεη αμηνπξεπήο αθνχ ε γλψκε ηνπ κνηάδεη λα κελ έρεη θακηά αμία. 

Γπζηπρψο ν αζζελήο πνπ πάζρεη απφ θάηη κε-αλαζηξέςηκν θαη κε-

αληηκεησπίζηκν δελ είλαη εθείλνο πνπ ζέηεη ηνπο θαλφλεο αιιά ε 

αζζέλεηα ηνπ. Όληαο αλήκπνξνο λα πξαγκαηψζεη ηε ζέιεζή ηνπ επηδεηά 
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 Βι. Πξσηνπαπαδάθεο, ζει. 72 
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ην ζάλαην κήπσο θαη θαηαθέξεη λα πεξηζψζεη θάηη απφ ηελ αμηνπξέπεηά 

ηνπ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ φπσο ήηαλ πξηλ αζζελήζεη. Αθφκε θαη ηε ζηηγκή 

πνπ επηδεηά ηελ επζαλαζία ράλεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ κηαο θαη δελ 

κπνξεί ν ίδηνο λα πξνθαιέζεη ην ζάλαηφ ηνπ, ζηεξεκέλνο απφ ηε 

δπλαηφηεηα απηφ-θαζνξηζκνχ. Αληί φκσο απ’ηφ λα εηζαθνπζηεί ε ζέιεζή 

ηνπ, παξαθάκπηεηαη θαη νη ζεξάπνληεο ηνπ πξνζθέξνπλ κηα δσή κε πφλν 

θαη δπζηπρία ζίγνληαο έηζη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε παξεγνξεηηθή θξνληίδα δελ έρεη θάπνην απνηέιεζκα θαη ν 

αζζελήο εμαθνινπζεί λα βηψλεη φιεο ηηο άζρεκεο ζπλέπεηεο ηεο 

αζζέλεηάο ηνπ, ρσξίο νπζηαζηηθά λα ην έρεη επηιέμεη. Η δηθή ηνπ επηινγή 

δελ επνδψλεηαη. Η αμηνπξέπεηα βαζίδεηαη ζηελ επηινγή θαη φηαλ ε 

επηινγή εθιείπεη, εθιείπεη θαη ε αμηνπξέπεηα.
35

 Βέβαηα πξέπεη πάληα λα 

θξαηάκε θαη κηα επηθχιαμε φζνλ αθνξά ζηε ζέιεζε ηνπ αζζελνχο λα 

πεζάλεη έρνληαο πάληα ζην κπαιφ καο θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο δεηείηαη. 

Με απηφ ελλνψ φηη φηαλ βξίζθεηαη θάπνηνο ππφ ηελ επήξεηα ηνπ πφλνπ, 

απηφ πνπ ληψζεη είλαη απειπηζία θαη θπζηθά πξνηηκάεη λα πεζάλεη. Όηαλ 

φκσο έλαο αζζελήο έρεη κηα αξξψζηηα ε νπνία δελ ζπλνδεχεηαη απφ πφλν 

αιιά νη ζπλέπεηέο ηεο είλαη π.ρ. ε θαζήισζε ζε έλα αλαπεξηθφ θαξφηζη ή 

ζην θξεβάηη δηαζσιελνκέλνο θαη ππφ ζπλερή επηηήξεζε ηφηε αλ δεηάεη 

λα πεζάλεη δελ είλαη θάησ απφ ηελ επήξεηα ηνπ πφλνπ, απιά έρεη ράζεη 

ηελ ειπίδα ηνπ θαη ην ζεβαζκφ ηνπ ζηε δσή πνπ θαιείηαη λα δήζεη απφ 

δσ θαη ζην εμήο. 
36

  

 Πνιχ δχζθνιε φκσο είλαη θαη ε πεξίπησζε φπνπ ν αζζελήο δελ 

έρεη επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη δελ έρεη ζπλαίζζεζε ηη ζπκβαίλεη. 

Η έιιεηςε ζπλεηδεηφηεηαο εθκεδελίδεη ηελ αμηνπξέπεηα.
37

 Δμαηηίαο ηνπ 

θφβνπ θαη ηνπ άγρνπο κήπσο πεξηέιζεη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ν 
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αζζελήο κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία φζν έρεη ζπλείδεζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη λα 

θάλεη ηηο πεξίθεκεο ‘δηαζήθεο ελ δσή’ νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ ζηνπο 

γχξσ ηνπ πσο ζα ηνπ ζπκπεξηθεξζνχλ. Η ζπλείδεζε, απ’φηη είλαη 

παξαδεθηφ, είλαη εθείλε πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα θαη 

σο εθ ηνχηνπ ν άλζξσπνο πνπ ηε ράλεη ή πνπ ζθέθηεηαη φηη κπνξεί λα ηε 

ράζεη δελ ζα ληψζεη πηα ην ίδην θαη γη’απηφ ε αμηνπξέπεηά ηνπ σο έιινγνπ 

φληνο εθκεδελίδεηαη.
38

 Όηαλ ραζεί ε ζπλεηδεηφηεηα απηφ πνπ κέλεη είλαη 

έλα ζψκα ζην νπνίν δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αμίεο, επηζπκίεο, 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη γεληθά φηη θαζηζηά έλα άηνκν 

πξφζσπν.
39

 Μπνξεί ν ίδηνο ν αζζελήο λα κελ έρεη επίγλσζε ηεο 

αλαμηνπξέπεηαο ηνπ φκσο απφ κφλε ηεο απηή ε θαηάζηαζε δελ ηνλ 

θαζηζηά αμηνπξεπή. Να δηεπθξηλίζσ βέβαηα φηη κε απηφ δελ ελλνψ φηη 

έλαο άλζξσπνο πνπ παχεη λα είλαη πξφζσπν κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα, 

πξέπεη λα ζαλαηψλεηαη. Όκσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπιάρηζηνλ πνπ ν 

αζζελήο έρεη δειψζεη φηη ζέιεη λα πεζάλεη αλ έιζεη ζε κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε ίζσο ζα πξέπεη λα εηζαθνπζζεί. 

Η πζηεξνθεκία, απ’ηελ άιιε, είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

αμηνπξέπεηαο. Μπνξεί κε ηελ πζηεξνθεκία λα κελ ελλννχκε φηη θαη νη 

αξραίνη πξφγνλνί καο, φκσο ην ζίγνπξν είλαη φηη θαλέλαο δελ ζέιεη λα 

θχγεη απφ ηε δσή έρνληαο αθήζεη πίζσ ηνπ κηα άζρεκε εηθφλα.
40

 

Δηδηθφηεξα καο ελδηαθέξεη ηα αγαπεκέλα καο πξφζσπα λα έρνπλ ζην 

κπαιφ ηνπο κηα φκνξθε αλάκλεζε απφ καο θαη φρη ηε ρεηξφηεξε δπλαηή. 

Ο ζάλαηνο είλαη ν επίινγνο ηεο κέρξη ηψξα δσήο καο θαη γη’απηφ ζέινπκε 

λα δηαθαηέρεηαη απφ αξρέο πνπ είρακε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο φπσο ε 

απηνλνκία καο θαη ε επηδίσμε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ άιισλ. Πνιινί 

πηζηεχνπλ φηη κε ην λα πεζάλνπλ πξηλ ηνπο ηεξκαηίζεη ε αζζέλεηα 
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ζθαδάδνληαο αδχλακνη ζην θξεβάηη, δείρλνπλ έηζη ην ζεβαζκφ ηνπο γηα 

ηελ ίδηα ηε δσή.
41

  

Μηιήζακε γηα αμηνπξέπεηα, απηφ-θαζνξηζκφ θαη απηφ-δηάζεζε ηα 

νπνία φια ζπγθιίλνπλ ζε έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ αλζξψπνπ θαη 

κηα ππέξηαηε βηνεζηθή αξρή, απηή ηεο απηνλνκίαο. Η απηνλνκία ζα καο 

απαζρνιήζεη μαλά ζην επφκελν θεθάιαην αθνχ ν Κant ηε ρξεζηκνπνηεί 

θαηά θφξνλ. Όκσο κηαο θαη ζην παξφλ θεθάιαην δίλνπκε κηα πξψηε 

εηθφλα ηνπ πσο ζρεηίδεηαη ε επζαλαζία κε ηηο βην-εζηθέο αξρέο κπνξνχκε 

λα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ε νπνία ζα είλαη ε πξν-επηζθφπεζε 

ηνπ ηη ζα αθνινπζήζεη. Λέγακε, ινηπφλ, φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα 

απηφλνκν νλ αθνχ έρνληαο ειεχζεξε βνχιεζε, πλεπκαηηθή ελάξγεηα θαη 

επίγλσζε κπνξεί λα πξάμεη ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ γλψκνλεο.
42

 

Έρεη δειαδή δηθαίσκα λα απνθαζίζεη πψο ζα δήζεη ηε δσή ηνπ αιιά θαη 

πσο ζα πεζάλεη. Οη παξάγνληεο ηεο πλεπκαηηθήο ελάξγεηαο θαη επίγλσζεο 

είλαη βέβαηα ππφ ζπδήηεζε φηαλ κηιάκε γηα αζζελείο αιιά πξνο ην παξφλ 

δελ ζα εζηηάζσ ζ’απηνχο. Ο άλζξσπνο πνπ επηδεηά επζαλαζία είλαη 

ηδηαηηέξσο επαίζζεηνο αθνχ ε δπλαηφηεηα λα θεξζεί απηφλνκα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ επηδήηα ηε βνήζεηα ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ.
43

 Σν πεξηβάιινλ ηνπ απ’ηελ άιιε είλαη επηθπιαθηηθφ σο πξνο ηελ 

απαίηεζε απηή θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη φηη 

απηφο ν άλζξσπνο πνπ αξλείηαη ηελ ππέξηαηε αμία ηεο δσήο πάλσ ζηελ 

νπνία βξίζθνπλ βάζε φια ηα ππφινηπα φπσο θαη ε απηνλνκία.
44

 Οη 

γηαηξνί, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ζηνλ αζζελή 

κηα παξάηαζε δσήο ρσξίο πφλν κε αληάιιαγκα ηελ εμάξηεζε απφ έλα 

κεράλεκα. Ο αζζελήο πνπ δελ απνδέρεηαη απηνχ ηνπ είδνπο ηε δσή είλαη 

επεηδή δελ ζα κπνξεί λα ηελ ειέγρεη κφλνο ηνπ φπσο έθαλε πξφηηλνο. 
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Έηζη αζθψληαο γηα ηειεπηαία θνξά ηελ απηνλνκία ηνπ επηιέγεη λα 

ειέγμεη ην ζάλαην ηνπ, επηδηψθνληαο έλα «θαιφ ζάλαην» κε αμηνπξέπεηα. 

Οη ππεξαζπηζηέο ηεο επζαλαζίαο ιέλε πσο ν ζάλαηνο είλαη ηδησηηθή 

ππφζεζε
45

 θαη δηθαίσκα άζθεζεο απηνλνκίαο. 

Οη πνιέκηνη, φκσο, ηεο επζαλαζίαο έρνπλ θαη εθείλνη έλα ηζρπξφ 

επηρείξεκα πνπ πξέπεη λα παξαζέζσ ζ’απηφ ην θεθάιαην. Η δσή είλαη ην 

χςηζην αγαζφ θαη πξνζηαηεχεηαη αθφκε θαη απφ ηνλ λφκν. Γελ κπνξνχκε 

λα κηιάκε γηα ειεπζεξία, απηνλνκία θαη αμηνπξέπεηα ρσξίο λα δνχκε. Η 

απέρζεηα γηα ην ζάλαην πεγάδεη απφ ην φηη ζηεξεί απφ ηνλ άλζξσπν ηε 

δσή
46

, ζηεξεί ηελ νπζία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο.
47

 Οη ερζξνί ηεο 

επζαλαζίαο δελ αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ζην ζάλαην κε ην ζθεπηηθφ 

φηη ηνλ ζάλαην δελ ηνλ επηιέγνπκε, είλαη ήδε δνζκέλνο ζηνλ άλζξσπν 

θαη δελ κπνξεί θαλείο λα ηνλ απνθχγεη. Ο αζζελήο πνπ επηδεηά ηελ 

επζαλαζία ζπγθξίλεη δπν θαηαζηάζεηο
. 
ηελ ησξηλή ηνπ πνπ είλαη γεκάηε 

πφλν θαη δπζηπρία θαη εθείλε ηεο αλππαξμίαο.
48

 Γελ είλαη φκσο εθηθηή 

απηή ε ζχγθξηζε, κηαο θαη ν άλζξσπνο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη λα 

γλσξίδεη ηε δεχηεξε θαηάζηαζε. Άξα ε απαίηεζε ηνπ αζζελνχο δελ έρεη 

πξνθχςεη απφ ινγηθή εμέηαζε ησλ πξαγκάησλ αιιά απφ 

ζπλαηζζεκαηηζκνχο. πλνιηθά, ινηπφλ, νη ππέξκαρνη ηεο δσήο δελ 

κπνξνχλ λα δηθαηψζνπλ σο εζηθή πξαθηηθή ηελ επζαλαζία γηαηί 

πξνζβάιιεη ην αγαζφ ηεο δσήο. Θα ηελ απνδερηνχλ κφλν εάλ 

πξνβιεζνχλ απνδείμεηο γηα ην αληίζεην. 

 πλνςίδνληαο, είδακε ηηο αξρέο ηεο εζηθήο θαη ην πψο πξνθχπηνπλ 

ηεξαξρηθά ε κηα απφ ηελ άιιε, μεθηλψληαο απφ ηελ ειεπζεξία θαη 

θαηαιήγνληαο ζηελ ηδησηηθφηεηα. αλ ζπκπέξαζκα ζα ήζεια λα καο 
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κείλεη φηη ε εζηθή δελ έρεη λα θάλεη κε ην ηη ζεσξψ εγψ ή ν άιινο ζσζηφ, 

αιιά έρεη κηα θαζνιηθή αμία, βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ 

ηζρχνπλ γηα φινπο θαη πνπ εάλ εθαξκνζηνχλ απηφ πνπ ζα πξνθχςεη ζα 

είλαη κηα εχξπζκε θνηλσλία. Οπηνπηθφ ζα έιεγε θάπνηνο, φκσο κελ 

μερλάκε φηη δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνπο εζηθνχο θαλφλεο γηα λα 

γίλνπλ πην ζπκθέξνληεο γηα εκάο. Απηφ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη είλαη ε 

θνηλσληθή πξαθηηθή θαη απηφ ζα γίλεη θάλνληαο ν θαζέλαο καο μερσξηζηά 

έλα βήκα πξνο ηελ εζηθή ηνπ ηειείσζε.  

Δπίζεο νη δηάθνξεο δηαθξίζεηο ηεο επζαλαζίαο έθαλαλ θάπσο 

θαλεξά ηα ζεκεία πνπ δηαθέξνπλ θαη κάιηζηα ζα κπνξέζνπκε έρνληαο 

ζην κπαιφ καο απηά λα δνχκε πνηα κνξθή είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε 

ην λα είλαη θάπνηνο ‘άλζξσπνο’ θαη πνηα φρη. 

Όζνλ αθνξά ηψξα ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα πεξί επζαλαζίαο 

είλαη ππφ εμέηαζε αθνχ ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα ειέγμνπκε θαηά 

πφζν ζπγθξνχνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΤΘΑΝΑΗΑ: ΓΤΟ ΘΔΧΡΖΔΗ 

  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην κηιψληαο γηα ηελ επζαλαζία 

αλαθέξζεθαλ θαη έλλνηεο πνπ ζπλζέηνπλ  απηφ πνπ ιέκε αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα. ην παξφλ θεθάιαην ζα ηηο δνχκε ππφ ην πξίζκα δπν 

ζπνπδαίσλ ζηνραζηψλ νη νπνίνη έρνπλ δψζεη θαη εθείλνη ηε δηθή ηνπο 

νπηηθή πάλσ ζε δεηήκαηα επζαλαζίαο. Ο πξψηνο κε ηνλ νπνίν ζα 
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αζρνιεζψ είλαη ν Immanuel Kant θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί ε ζεσξία 

ηνπ Ronald Dworkin. 

3.1 IMMANUEL ΚΑΝΣ 

Ο Kant ζην έξγν ηνπ Τα ζεκέιηα ηες Μεηαθσζηθής ηωλ Ζζώλ 

πξνζπαζψληαο λα εηζάγεη ηελ Καηεγνξηθή Πξνζηαθηηθή καο δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηη είλαη ν άλζξσπνο ή νξζφηεξα γηα ην ηη είλαη ηα 

έιινγα φληα. Όιε ε ζεσξία ηνπ έρεη σο βάζε ηελ έιινγε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο είλαη λαη κελ έλα νλ κε θπζηθέο αλάγθεο, ηάζεηο 

θαη νξκέο, απφ ηηο νπνίεο ζαθψο επεξεάδεηαη, φκσο έρεη θαη κηα βνχιεζε 

ε νπνία κπνξεί λα επηηχρεη λα είλαη αγαζή θαζ’εαπηήλ εάλ θαιιηεξγήζεη 

ηε ινγηθή ηνπ. Ο πξννξηζκφο ηεο ινγηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ Kant, είλαη 

κηα θαζ’εαπηήλ θαιή ζέιεζε ηεο νπνίαο αλαγθαία ζπλζήθε είλαη ε 

έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο.
49

 Σν θαζήθνλ ην έρνπκε ήδε κέζα καο θαη 

βξίζθεηαη ζηνλ πγηή λνπ ν νπνίνο φκσο πξέπεη λα δηαθσηηζηεί. Ο 

γλψκνλαο ησλ πξάμεσλ καο, δειαδή ην ππνθεηκεληθφ αμίσκα ηεο 

ζέιεζήο καο, είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηελ εζηθή αμία ησλ πξάμεσλ θαη 

θπξίσο ην αλ απηέο νη πξάμεηο γίλνληαη από θαζήθνλ, ρσξίο επηξξνέο απφ 

ξνπέο. ηεξηδφκελνο ζ’απηφ ν Kant εηζάγεη ηελ πξψηε δηαηχπσζε ηεο 

Καηεγνξηθήο Πξνζηαθηηθήο , εθείλε ηνπ Καζνιηθνχ λφκνπ: «Οθείισ λα 

ελεξγψ πάληα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξψ λα ζέισ λα γίλεη ν 

ππνθεηκεληθφο κνπ γλψκνλαο έλαο θαζνιηθφο λφκνο.»
50

 εβφκελνη απηφ 

ην λφκν δεκηνπξγείηαη ε έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο, ε νπνία αληιείηαη απφ 

ην ιφγν. Ο άλζξσπνο ζεσξεί ην θαζήθνλ λφκν ιφγσ ηεο επγεληθήο ηνπ 

θχζεο φκσο είλαη αδχλακνο λα ην εθαξκφζεη. Αληί λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

ινγηθή σο λνκνζέηεο, ηε ρξεζηκνπνηεί κφλν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

ξνπέο ηνπ. Η απηαπάξλεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
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πξνζηαγψλ ηνπ θαζήθνληνο δελ είλαη εχθνιε γηα ηνλ άλζξσπν, αθνχ 

θπξίσο λνηάδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Η ινγηθή φκσο είλαη εθείλε πνπ 

πξνζηάδεη ηη πξέπεη λα γίλεηαη, πνπ θαζνξίδεη ηε ζέιεζε κε αμηψκαηα θαη 

πνπ ζα εμαζθαιίζεη ην γλήζην αλψηαην αμίσκα ηεο εζηθφηεηαο. Σν 

πξαθηηθά αλαγθαίν, δειαδή ην θαιφ, ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ινγηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα απηφ-θαζνξίδεη ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ. Αθφκε θαη ε επηπρία, ηελ νπνία φινη επηζπκνχκε, φηαλ 

πξνζπαζνχκε λα ηελ επηηχρνπκε κε βάζεη ηα αμηψκαηα ηεο θαιήο 

ζέιεζεο ηφηε γίλεηαη πξαθηηθφο ζθνπφο ηνλ νπνίν πξνυπνηίζεηαη φηη 

έρνπκε σο έιινγα φληα. Οη πξάμεηο καο φκσο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ 

πξνζηαθηηθή ηεο εζηθφηεηαο ε νπνία πξνζηάδεη λα πξάηηεηο «κφλν 

ζχκθσλα κε έλα ηέηνην γλψκνλα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα 

ζέιεηο απηφο ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο».
51

 Απφ απηφ 

δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηαχηηζεο ηνπ ππνθεηκεληθνχ καο αμηψκαηνο 

κε ηνλ θαζνιηθφ λφκν. Γηαθνξεηηθά εάλ ε ζέιεζε θαζ’εασηήλ δελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηε ινγηθή ηφηε νη πξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ δελ είλαη 

αληηθεηκεληθά αλαγθαίεο αιιά ππνθεηκεληθά ηπραίεο.
52

 Σν πξαθηηθά θαιφ 

δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην επράξηζην ην νπνίν επεξεάδεη ηε ζέιεζε 

βάζεη ππνθεηκεληθψλ αηηηψλ αιιά βάζεη αληηθεηκεληθψλ.
53

 Καη φηαλ 

κηιάκε γηα αληηθεηκεληθά αλαγθαίν ηφηε κηιάκε γηα πξνζηαθηηθέο 

θαηεγνξηθέο θαη φρη ππνζεηηθέο, νη νπνίεο αθνξνχλ πξάμεηο πνπ γίλνληαη 

σο κέζνλ γηα θάηη άιιν.  

Πέξα απφ ηε ινγηθή θαη ηελ θαιή ζέιεζε, νη άλζξσπνη ππάξρνπλ 

σο απηνζθνπνί , ζχκθσλα κε κηα άιιε δηαηχπσζε ηεο Καηεγνξηθήο 

Πξνζηαθηηθήο ε νπνία  είλαη ε εμήο: «πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο 

ηελ αλζξσπφηεηα ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε 
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άιινπ άλζξσπνπ πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν.»
54

 

Σα έιινγα φληα δελ ππάξρνπλ απιά σο κέζα γηα ηελ πξαγκάησζε 

ζθνπψλ, αιιά ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πάληα ζπλάκα ζαλ ζθνπνί ζε 

φιεο ηηο πξάμεηο ηνπο είηε απηέο ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο 

είηε πξνο άιια έιινγα φληα. Δπεηδή ε θχζε ησλ έιινγσλ φλησλ ηα 

μερσξίδεη σο απηνζθνπνχο, γη’απηφ νλνκάδνληαη θαη πξφζσπα. Σν λα 

είζαη πξφζσπν ζεκαίλεη λα είζαη αληηθείκελν ζεβαζκνχ σο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο, δειαδή λα κελ κπνξείο λα αληηθαηαζηαζείο απφ 

έλα άιιν ζθνπφ θαη λα γίλεηο απιφ κέζν αιιά λα έρεηο απφιπηε αμία. 

πζηαηηθά απηήο ηεο δηαηχπσζεο είλαη ε αμηνπξέπεηα, δειαδή ε ρσξίο 

πξνυπνζέζεηο εζσηεξηθή αμία, θαη ε απηνλνκία, δειαδή ε δπλαηφηεηα 

ηεο ειεχζεξεο δξάζεο βαζηζκέλεο ζηε ινγηθή θαη φρη δέζκηα ζηηο 

επηζπκίεο. Δθηφο απφ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ απηνλνκία, απαξαίηεηα 

ζηνηρεία είλαη θαη ε ειεπζεξία αιιά θπζηθά θαη ν ζεβαζκφο. Ο ζεβαζκφο 

ηεο δηθήο κνπ απηνλνκίαο θαζψο θαη θάζε άιινπ έιινγνπ φλησο.  

Με ηνλ φξν «αλζξσπφηεηα» εδψ ελλνείηαη εθείλε ε απηνλνκία ε 

νπνία είλαη κέξνο ηεο έιινγεο θχζεο καο.55 Σν ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ 

απηνλνκηψλ απνηειεί ηελ αλζξσπφηεηα, βάδνληαο έηζη έλα φξην ζηηο 

επηζπκίεο ηνπ θαζελφο θαη θπξίσο ζηε ζπλήζεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο 

άιινπο κφλν σο κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ καο ζθνπψλ αληί 

λα ηνπο δίλνπκε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία θαη άξα λα κελ ζεβφκαζηε 

ηελ αλζξσπφηεηα. Η αλζξσπφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα ζέηνπκε 

ζθνπνχο κέζσ ηνπ Λφγνπ, είλαη ε ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδνπκε ηελ ηδέα 

ηεο επηπρίαο καο, είλαη ε ηδέα ηεο «νξζνινγηθήο» αγάπεο ηνπ εαπηνχ 

καο.56 Λφγσ απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ θεξδίδνπκε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

έγθξηζε ησλ άιισλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο 
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ζηφρνπο καο, νδεγνχκαζηε ζηε ζσζηή επηινγή κέζσλ αιιά θαη 

κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε θαη λα ζπζηεκαηνπνηήζνπκε ηνπο δηάθνξνπο 

ζηφρνπο.57 Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη ηειεηνπνηεκέλε ε 

αλζξσπφηεηα ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ θαιή ζέιεζε νχησο ψζηε λα 

κπνξεί ε πξψηε λα επζηαζεί ζαλ απξνυπφζεηνο ζθνπφο.58 

Σψξα, φπσο είπακε, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα βιέπνπκε θάπνηνλ σο ζθνπφ θαη κάιηζηα σο απηνζθνπφ.59 

Πξηλ δηεπθξηλίζσ ηη ελλνεί ν Καλη φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

απηνζθνπφ, λα πσ γεληθά φηη νη ζθνπνί θαζνξίδνληαη απφ ην Λφγν θαη  

είλαη αληηθείκελα ειεχζεξεο επηινγήο.60 Με ηνλ φξν απηνζθνπφ 

αλαθεξφκαζηε ζηελ απφιπηε αμία ηεο έιινγεο θχζεο καο γηαηί είλαη ε 

κφλε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα θαιή ζέιεζε. Πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε 

απέλαληη ζηελ έιινγε θχζε καο φπνπ θαη αλ ηε βξνχκε, είηε ζην 

πξφζσπφ καο είηε ζηνπο άιινπο ζαλ απηνζθνπφ δηαθνξεηηθά ε επηινγή 

καο δελ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην Λφγν. 61  

Όζνλ αθνξά ην απιφ κέζν, είλαη ν ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθεξφκαζηε 

ζηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ νχηε ειεπζεξία νχηε ινγηθφηεηα.62 

Όηαλ ζπκπεξηθεξφκαζηε έηζη ζε δξψληεο ηφηε ηνπο ζηεξνχκε ην θνξέα 

δξάζεο ηνπο, ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα ζπλαηλέζνπλ.63 

Γειαδή ζπκπεξηθεξφκαζηε βάζεη ηέηνησλ αξρψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηηο 

πηνζεηήζνπλ θαη νη άιινη. Ο Καλη αλαγλσξίδεη ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ 

είηε λα κελ ζέβνληαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είηε ην λα βάδνπλ άιια 

πξάγκαηα σο πην ζεκαληηθά έλαληη ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη γη’απηφ 
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ηνλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ απινχ κέζνπ.64 Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απηή ηε θξάζε είλαη ίζσο ην φηη ζέιεη λα ηνλίζεη φηη 

νηηδήπνηε ζηεξείηαη αλζξσπηά θαη πξνζσπηθφηεηα είλαη έλα απιφ πξάγκα 

ην νπνίν έρεη ηελ αμία ηνπ απινχ κέζνπ.65 Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη «ράλνπλ», πξνζσξηλά ή κφληκα, ηηο ινγηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο απιά κέζα αιιά ζα 

πξέπεη λα ηνπο ζεβφκαζηε θαη λα ηνπο βνεζήζνπκε λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

πξνηεξαία έιινγε θχζε ηνπο.66  

 Σν φηη ν Καλη επηιέγεη ηελ αλζξσπφηεηα σο απηνζθνπφ 

είλαη ιφγσ ηνπ φηη ζπκπεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηελ χπαξμε ησλ έιινγσλ 

φλησλ θαη φρη κφλν ηελ εζηθή αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη είλαη κηα ζηέξεε  

βάζε γηα ηελ Καηεγνξηθή πξνζηαθηηθή αθνχ δελ είλαη ελδερφκελε θαη 

ακθηζβεηήζηκε.67 

Σα παξαπάλσ καο θάλνπλ λα ζθεθηνχκε φηη έλαο άλζξσπνο πνπ 

είλαη έιινγν νλ, πνπ δηαθαηέρεηαη απφ κηα θαιή ζέιεζε θαζ’εαπηήλ ε 

νπνία πξνζηάδεη πξάμεηο θαηεγνξηθέο πσο κπνξεί λα δεηάεη επζαλαζία; 

Ο Καλη ζην έξγν ηνπ δελ κηιάεη θάπνπ γηα επζαλαζία αιιά γηα 

απηνθηνλία, δπν έλλνηεο δηαθνξεηηθέο φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Παξ’φια απηά κπνξνχκε ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην 

παξάδεηγκα λα βγάινπκε θάπνην ζπκπέξαζκα. Αξρηθά φκσο ζα αλαθέξσ 

ζπλνπηηθά απηφ ην παξάδεηγκα γηα λα έρνπκε εηθφλα αθξηβψο ηη ιέεη ν 

Καλη.  Έλαο άλζξσπνο απειπηζκέλνο ιφγσ δηάθνξσλ απνηπρηψλ ζηε δσή 

ηνπ, απαμηψλεη ηε δσή πηα θαη, ελψ δηαηεξεί ηε ινγηθή ηνπ, αλαξσηηέηαη 

εάλ ε απηνθηνλία ζα ήηαλ ελάληηα πξνο ην θαζήθνλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ 

ηνπ.
68

 Δμεηάδεη ινηπφλ ην γλψκνλά ηνπ ν νπνίνο είλαη ν εμήο: απφ 
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εγσηζκφ ζέησ σο αμίσκα λα ζπληνκεχζσ ηε δσή κνπ εθφζνλ ην λα ηε 

ζπλερίζσ κνπ πξνθαιεί δπζηπρία παξά απφιαπζε. Μπνξεί απηφ ην 

αμίσκα λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο;  Απηφ ην αμίσκα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλη, απνηπγράλεη λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο γηαηί αληηηίζεηαη ζην λφκν 

ηεο θχζεο γηα απηνζπληήξεζε άξα αλ γίλεη θαζνιηθφο λφκνο ζα 

αληηθάζθεη κε ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ
69

, θαη, απ’ηελ άιιε,  αληηηίζεηαη ζηε 

δηαηχπσζε ηεο αλζξσπφηεηαο σο απηνζθνπνχ αθνχ ζα ρξεζηκνπνηήζσ 

ηνλ εαπηφ κνπ- ην πξφζσπφ κνπ- σο έλα απιφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

θάπνηνπ ζθνπνχ.
70

  Σν πξψην πξάγκα πνπ εηπψζεθε ζρεηηθά κε ηελ 

αλζξψπηλε θχζε είλαη ε θαιή καο ζέιεζε ε νπνία επζχλεηαη γηα ηνπο 

γλψκνλεο. Αλ θάλνπκε κηα αληηζηνηρία πξνο ηελ επζαλαζία ηψξα, 

αθνινπζψληαο ηελ Καηεγνξηθή Πξνζηαθηηθή θαη θάλνληαο ηελ εξψηεζε 

‘ κπνξψ λα ζέισ ν ππνθεηκεληθφο κνπ γλψκνλαο( λα πεζάλσ επεηδή έρσ 

πεξάζεη πνιιέο απνηπρίεο ) λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο;’,  ίζσο κηα πξψηε 

απάληεζε λα ήηαλ ‘ Ναη. Κάζε άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζε ηέηνηα 

θαηάζηαζε φπσο ε δηθή κνπ ζα κπνξεί λα δεηάεη επζαλαζία.’ Αο ην 

δνχκε ιίγν πην θνληά φκσο. Γηα πνην ιφγν δεηάκε ηελ επζαλαζία; Γηαηί 

ππνθέξνπκε θαη δελ κπνξνχκε άιιν λα ην αληηκεησπίζνπκε, άξα ν 

γλψκνλάο καο είλαη ε αγάπε γηα ηνλ εαπηφ καο. Απηφ φκσο δελ είλαη 

αληηθαηηθφ κε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα; Ο άλζξσπνο πνπ αγαπάεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ επηδεηά ηε δηαηήξεζή ηνπ ζηε δσή, θαη φρη ην αληίζεην. ’απηφ 

ζηεξίδεη θαη ν Καλη ην επηρείξεκά ηνπ
71

, δειαδή ην λα «ηεζηάξνπκε» 

ηνπο γλψκνλέο καο θαη λα θξνληίδνπκε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 

θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή ε νπνία επηηάζζεη πξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ θαζαξφ ιφγν θαη καο θαζηζηνχλ ειεχζεξνπο θαη φρη ππνρείξηα θαη 

κέζα γηα επίηεπμε ππνθεηκεληθψλ απνιαχζεσλ. Απηφ ην θξαηάκε θαη ζα 

μαλαγπξίζνπκε ζην ηέινο.   
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 Ξαλαγπξίδσ εδψ ζην παξάδεηγκα ηεο απηνθηνλίαο κηαο θαη είλαη 

πην θνληά ζηελ επζαλαζία, ην βαζηθφ ζέκα απηήο ηεο εξγαζίαο. Γηα ηνλ 

Kant ινηπφλ, ην λα απηνθηνλήζεη έλα έιινγν φλ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε 

κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο σο απηνζθνπνχ. 

Αλεμαξηήησο ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη απηφο πνπ ζέιεη λα 

αθαηξέζεη ηε δσή ηνπ ή λα θζείξεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 

σο κέζν γηα λα επηηεπρζεί έλαο ζθνπφο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα 

κελ ππνθέξεη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε. Όκσο ν άλζξσπνο δελ είλαη 

πξάγκα άξα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνλ, αιιά σο 

απηνζθνπφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο απνηειεί αληηθεηκεληθφ 

ζεκέιην γηα ηνλ απηφ-θαζνξηζκφ ηνπ. Δλψ, αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν σο 

κέζν ζα ήηαλ έλα ππνθεηκεληθφ ζεκέιην γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

πξάμεο.
72

  Η ζέιεζε θάζε έιινγνπ φληνο είλαη έλαο θαζνιηθφο λνκνζέηεο 

θαη ππνηάζζεηαη ζην λφκν αθξηβψο επεηδή ζεσξείηαη ηέηνηνο.
73

 

Παξ’φινπο ηνπο ππνθεηκεληθνχο γλψκνλεο- δειαδή ην αμίσκα ή ν 

πξαθηηθφο θαλφλαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάπνηνο πξάηηεη
74

-( π.ρ. ζέισ 

λα πεζάλσ γηαηί πνλάσ) ε ζέιεζε λνκνζεηεί θαζνιηθά φηαλ είλαη ε θξίζε 

ηεο ζσζηή. Σν φηη ν άλζξσπνο είλαη ππνηαγκέλνο κφλν ζηε δηθή ηνπ 

θαζνιηθή λνκνζεζία θαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξάηηεη ζχκθσλα 

κφλν κε ηε δηθή ηνπ ζέιεζε ζεκειηψλεη ην αμίσκα  ηεο απηνλνκίαο.
75

 Σν 

αληίζεην θέξλεη εηεξνλνκία θαη άξα ε θαιή ζέιεζε έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ ηεο  επεηδή δελ κπνξεί λα δηαηππψζεη 

θαζνιηθνχο λφκνπο. Η ειεπζεξία ηεο ζέιεζεο είλαη ε απηνλνκία. 

Δπηπιένλ επεηδή αθξηβψο ηα έιινγα φληα δελ ππαθνχνπλ ζε θαλέλα 

άιινλ λφκν εθηφο απφ εθείλνλ πνπ ζέηνπλ ηα ίδηα ζηνλ εαπηφ ηνπο έρνπλ 

θαη αμηνπξέπεηα. Δίλαη ππεξάλσ θάζε ηηκήο γη’απηφ έρνπλ αμηνπξέπεηα, 

                                                           
72

 Βι. Κant, ζει. 79 
73

 Βι. Κant, ζει. 84 
74

 Βι. Κant, ζει. 42( ππνζεκείσζε 51) 
75

 Βι. Κant, ζει. 86 



31 
 

ηελ εζσηεξηθή αμία πνπ έρνπλ νη απηνζθνπνί.
76

 Μφλν ε εζηθφηεηα θαη ε 

εζηθή αλζξσπφηεηα έρνπλ γηα ηνλ Kant αμηνπξέπεηα. Με ηελ απηνλνκία ν 

άλζξσπνο δελ εθιέγεη θαλέλα άιιν γλψκνλα παξά κφλν εθείλν πνπ 

κπνξεί λα ηζρχζεη κέζα ζηε ζέιεζή ηνπ σο θαζνιηθφο λφκνο. Έρεη 

ινηπφλ ειεχζεξε ζέιεζε, κηα ζέιεζε θάησ απφ εζηθνχο λφκνπο. Καη γηα 

λα ηζρχζεη απηφ πξέπεη λα απνηηλάμεη ην αμίσκα ηεο αηνκηθήο επηπρίαο. 

Καλέλα θίλεηξν ή ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, δελ πξέπεη λα έρεη 

ζην κπαιφ ηνπ ην έιινγν νλ αλ ζέιεη λα αλαρζεί ν γλψκνλαο ηεο θαιήο 

ηνπ ζέιεζεο ζε θαζνιηθφ λφκν. Η ζέιεζε είλαη ειεχζεξε θάησ απφ 

εζηθνχο λφκνπο.  

 Καηά ην ρσξηζκφ πνπ θάλεη ν Kant αλάκεζα ζην θπζηθφ θαη ην 

λνεηφ θφζκν, καο δίλεη θαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ έρνπλ ηα έιινγα φληα 

απ’ηε κηα λα έρνπλ κηα εηθφλα γηα ην ππνθείκελφ ηνπο έηζη φπσο ηνπο 

δίλεηαη απφ ηα θαηλφκελα, απ’ηελ άιιε φκσο λα θαηαιαβαίλνπλ φηη ζην 

βάζνο ππάξρεη θαη θάηη άιιν, ην νπνίν είλαη ην εγψ ηνπο θαζ’εαπηφ. Ο 

άλζξσπνο επνκέλσο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ζηνλ αηζζεηφ θφζκν, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ζην λνεηφ θφζκν απφ ηελ άπνςε ηεο θαζαξήο 

απηελέξγεηαο.
77

 Όηαλ ζθεθηφκαζηε ηνλ εαπηφ καο ειεχζεξν ηνλ 

κεηαζέηνπκε ζ’έλα αλψηεξν θφζκν. Οπζηαζηηθά γηλφκαζηε κέιε ηνπ 

λνεηνχ θφζκνπ, απνδερφκαζηε ηελ απηνλνκία ηεο ζέιεζεο θαη καδί ηελ 

εζηθφηεηα σο επαθφινπζν. Η ειεπζεξία πνπ, λαη κελ δελ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί, φκσο ηζρχεη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο ινγηθήο κέζα 

ζ’έλα νλ, είλαη εθείλε πνπ καο θάλεη λα ελδηαθεξφκαζηε γηα ηνπο εζηθνχο 

λφκνπο. 

 πλνιηθά ινηπφλ, είδακε φηη απηφ πνπ ζπγθξνηεί ηελ αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ θαληηαλή ζεσξία είλαη θαηαξρήλ ν Λφγνο ηνπ 
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αλζξψπνπ πνπ ηνλ θαζηζηά ειεχζεξν . Η ειεπζεξία πνπ καο 

απνθαιχπηεηαη κέζσ ηνπ Λφγνπ  είλαη ην Α θαη ην Ω γηα λα ηζρχζνπλ 

φια ηα ππφινηπα. Δίλαη απηή πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ άλζξσπν απφ ηα άιια 

πξάγκαηα. Έρεη φκσο θαη κηα ζέιεζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαζ’εαπηήλ 

θαιή εάλ θαιιηεξγεζεί ε ινγηθή θαη επηθξαηήζεη ε έλλνηα ηνπ 

θαζήθνληνο πνπ έρνπκε κέζα καο. Γηα λα επηθξαηήζεη ην θαζήθνλ πξέπεη 

ε ζέιεζε λα πξάηηεη κε βάζε γλψκνλεο αληηθεηκεληθνχο νη νπνίνη λα 

κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε θαζνιηθνχο λφκνπο. Η εζηθφηεηα βαζίδεηαη 

ζηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ σο απηνζθνπνχ, ν νπνίνο έρεη ηελ ειεπζεξία 

λα απηνλνκνζεηείηαη θαη λα απηνθαζνξίδεηαη. Απηφ ζπλάδεη ζηελ χςηζηε 

ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία είλαη ε απηνλνκία. Δπεηδή φκσο ν 

άλζξσπνο είλαη απηνζθνπφο θαη έρεη απηνλνκία, έρεη θαη αμηνπξέπεηα. 

Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλζέηνπλ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα φπσο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα Θεκέιηα ηες Μεηαθσζηθής ηωλ Ζζώλ.  

 Ση ζπκπεξαίλνπκε φκσο γηα ηελ επζαλαζία; Δίλαη ή φρη αληίζεηε κε 

ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα φπσο ηελ παξνπζίαζε ν Καλη; Γηα ηνλ Καλη νη 

εζηθέο επηηαγέο πξνέξρνληαη απφ ηελ ππέξηαηε αξρή, ηελ Καηεγνξηθή 

Πξνζηαθηηθή, νη νπνίεο έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζην Λφγν. Οη επηηαγέο απηέο 

ηζρχνπλ ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη δελ απνπλένπλ απφ ηηο επηζπκίεο θαη 

ηνπο πξνζσπηθνχο ζθνπνχο ηνπ θάζε έιινγνπ φληνο, αιιά απφ ηελ θαιή 

ζέιεζε θαη νη πξάμεηο γίλνληαη απφ θαζήθνλ. ε αληίζεζε κε ηηο 

θαηεγνξηθέο πξνζηαγέο έξρνληαη νη ππνζεηηθέο νη νπνίεο είλαη ηέηνηεο 

αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην δξψλ πξφζσπν κφλν ππφ πξνυπνζέζεηο, 

γη’απηφ θαη δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ απζεληηθέο εζηθέο επηηαγέο.78 Η 

Καηεγνξηθή Πξνζηαθηηθή έρεη δηάθνξεο δηαηππψζεηο φπσο είδακε. Απηέο 

είλαη πνπ ζα καο δψζνπλ θαη ηελ απάληεζε γηα ηελ απηνθηνλία, θαηά 

πφζν δειαδή ν Καλη ζεσξεί φηη ε απηνθηνλία κπνξεί ή φρη λα γίλεη 
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θαζνιηθφο λφκνο. Όπσο αλαθέξακε θαη αιινχ δελ κηιάεη θάπνπ γηα ηελ 

επζαλαζία φκσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα βγάινπκε ζπκπέξαζκα θαη γηα 

απηή ηελ πεξίπησζε ηνπ ηέινπο ηεο δσήο. 

 Γηα λα δνχκε ηη ηζρχεη ζα πεξάζνπκε ην παξάδεηγκα ηεο 

απηνθηνλίαο ηνπ Καλη απφ ηα ηεζη πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη. Βάζεη ηεο 

πξψηεο δηαηχπσζεο  ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ εμήο γλψκνλα: απφ αγάπε γηα 

ηνλ εαπηφ κνπ ζέησ σο αξρή κνπ λα βάδσ ηέινο ζηε δσή κνπ αθνχ αλ 

ζπλερίζσ λα δσ ζα βηψζσ πεξηζζφηεξν θαθφ παξά επραξίζηεζε.  

Η γελίθεπζε απηνχ ηνπ γλψκνλα είλαη: ν θαζέλαο απφ αγάπε γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζέηεη σο αξρή ηνπ λα βάδεη ηέινο ζηε δσή ηνπ αθνχ αλ 

ζπλερίζεη λα δεη ζα βηψζεη πεξηζζφηεξν θαθφ παξά επραξίζηεζε. (1) 

Ο Καλη πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ ηζρχ θαη ηελ πεηζηηθφηεηα 

απηνχ ηνπ γλψκνλα, φπσο θαη θάζε άιινπ, ηνλ πεξλάεη απφ δχν ηεζη, ην 

ηεζη ηεο αληίθαζεο ζχιιεςεο θαη ην ηεζη ηεο αληίθαζεο επηδίσμεο. 

Δθαξκφδνληαο ην ηεζη ηεο αληίθαζεο ζχιιεςεο δηαπηζηψλεη φηη ν 

γλψκνλαο έρεη θάπνηα ινγηθή αληίθαζε αθνχ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε 

θπζηθή ηειενινγία θαη θπζηθή ιεηηνπξγία ε νπνία πξνζηδηάδεη λα έρνπκε 

αηζζήκαηα ηέηνηα πνπ λα καο θάλνπλ λα επηζπκνχκε λα ζπλερίζνπκε ηε 

δσή θαη φρη λα ηελ ηεξκαηίζνπκε.
79

 Γηαηί κηα βνχιεζε πνπ απνθαζίδεη 

θάηη ηέηνην ζα αληηκάρεηαη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ.   

’απηφ ην ζεκείν κεξηθνί επηπιένλ ππνζεηηθνί γλψκνλεο, γηα λα 

γίλεη ε ζχλδεζε κεηαμχ απηνθηνλίαο θαη επζαλαζίαο πην μεθάζαξε, είλαη 

απαξαίηεηνη. Έλαο γλψκνλαο ζα κπνξνχζε λα είλαη « Υψξηζα κε ηνλ 

ζχληξνθφ κνπ θαη ζέισ λα απηνθηνλήζσ γηαηί ε δσή κνπ δελ έρεη λφεκα 

ρσξίο εθείλνλ». Δάλ θαζνιηθεχζνπκε απηφ ην λφκν θαη  πξνζπαζήζνπκε 

λα ηνλ πεξάζνπκε απφ ηα ηεζη ζα δηαπηζηψζνπκε, φπσο ζπλέβε θαη κε ην 
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γλψκνλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Καλη ζην παξάδεηγκά ηνπ, φηη δελ 

θαηαθέξλεη λα πεξάζεη ηφζν ην ηεζη αληίθαζεο ζχιιεςεο φζν θαη ην 

ηεζη ηεο αληίθαζεο επηδίσμεο. Γελ λνείηαη θάπνηνο πνπ ρσξίδεη, φζν 

πιεγσκέλνο θαη αλ είλαη, λα δίλεη ηέινο ζηε δσή ηνπ εμαηηίαο απηνχ, 

πφζν κάιινλ αλ ζθεθηνχκε λα ην γεληθεχζνπκε , δειαδή φπνηνο ρψξηδε 

λα απηνθηνλνχζε. Η θαηάζηαζε ηνπ ρσξηζκνχ είλαη κηα αλαζηξέςηκε 

θαηάζηαζε θαη κηα θάζε ηελ νπνία φινη νη άλζξσπνη βηψλνπλ θάπνηα 

ζηηγκή ζηε δσή ηνπο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φηαλ μεθηλνχλ 

κηα θαηλνχξηα ζρέζε, δελ πθίζηαηαη θαλ ε απηνθηνλία ζαλ ηδέα ζην 

κπαιφ ηνπο. Άξα ηα θίλεηξά ηνπο ήηαλ παξνδηθά θαη παξνξκεηηθά θαη 

δελ πήγαδαλ απφ ηνλ εζηθφ λφκν πνπ πξνζηάδεη πξάμεηο θαηεγνξηθέο. Αο 

πάξνπκε φκσο έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο πάζρεη απφ Alzheimer θαη φρη 

κφλν ράλεη ην ζχληξνθφ ηνπ  εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο ε νπνία ζηγά-ζηγά ζε 

νδεγεί ζην ζάλαην αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ράλεη ηνλ απηφ-πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ, ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλζξσπηλφηεηαο. 

Απηφο ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ην γλψκνλα « ζέισ λα πεζάλσ γηαηί 

πάζρσ απφ κηα αλίαηε αζζέλεηα ε νπνία κε νδεγεί πξννδεπηηθά ζην λα 

ράζσ ηελ ειεπζεξία κνπ ηδσκέλε ππφ ην Λφγν θαη ηειηθά λα πεζάλσ κελ 

γλσξίδνληαο νχηε θαλ πνηνο είκαη». Μπνξεί απηφο ν γλψκνλαο λα κελ 

πεξλάεη ην ηεζη ηεο αληίθαζεο ζχιιεςεο, αθνχ φπσο είδακε θαη ζην 

παξάδεηγκα ηεο απηνθηνλίαο, ην αίζζεκα ηεο απηνζπληήξεζεο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ζηε δσή είλαη απηφ πνπ ππεξηζρχεη, φκσο ην ηεζη ηεο 

αληίθαζεο επηδίσμεο ζεσξψ φηη ην πεξλάεη επηηπρψο. Ο απηφ-θαζνξηζκφο 

απηνχ ηνπ αλζξψπνπ πιήηηεηαη άκεζα θαη αλεπαλφξζσηα θαη απνθαζίδεη 

ζπλεηδεηά λα κελ ζπκπξάμεη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αζζελείαο αιιά λα 

δψζεη ην δηθφ ηνπ ηέινο ζηελ αζζέλεηα απηή, νινθιεξψλνληαο ηελ 

πνξεία ηνπ σο ειεχζεξν νλ.  
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Αο δνχκε φκσο άιινπο δπν γλψκνλεο. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα 

ζέιεη λα απηνθηνλήζεη επεηδή έραζε ηε δνπιεηά ηνπ θαη ην ζπίηη ηνπ θαη 

άξα δελ έρεη πηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ είρε πξφηηλνο. Ο 

γλψκνλαο θαζνιηθεπκέλνο ζα ήηαλ ν εμήο:  «θαζέλαο πνπ ράλεη ηε 

δνπιεηά θαη ην ζπίηη ηνπ ζα κπνξεί λα ζέιεη λα απηνθηνλήζεη». Δάλ 

γηλφηαλ απηφ, εηδηθά ελ θαηξψ θξίζεο φπσο ηε ζεκεξηλή επνρή, ζα είρε 

ειαηησζεί ν πιεζπζκφο αηζζεηά. Απηφ βέβαηα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

ηζρχεη φκσο δελ είλαη ν γεληθφο θαλφλαο. Δμεηάδνληαο απηφ ην γλψκνλα 

απφ εζηθήο πιεπξάο, βάζεη ησλ ηεζη, ζθάιιεη παξνκνίσο κε ηνλ 

παξαπάλσ πνπ αθνξνχζε ζην ζχληξνθν γηαηί εάλ ζε απηφλ ηνλ άλζξσπν 

δηλφηαλ κηα δεχηεξε επθαηξία γηα δνπιεηά θαη ζηέγε δελ ζα ζθεθηφηαλ 

ηελ απηνθηνλία. Άξα ην θίλεηξφ ηνπ είλαη ε επηπρία πνπ ληψζεη, ή 

κάιινλ ε δπζηπρία , εθείλεο ηεο ζηηγκήο. Όκσο γηα ηνλ Καλη δελ είλαη ε 

επηπρία ην απξνυπφζεην θαιφ, αιιά ν θαζνιηθφο λφκνο θαη ην θαζήθνλ 

πνπ πεγάδεη απφ ην Λφγν. Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη έλαο αζζελήο 

εηνηκάδεηαη λα ππνβιεζεί ζε έλα ρεηξνπξγείν ξνπηίλαο θαη ν ηαηξφο ηνπ 

ηνλ έρεη ελεκεξψζεη πιήξσο φηη πξφθεηηαη γηα θάηη αλψδπλν, γξήγνξν 

θαη ρσξίο επηπινθέο, φκσο ν αζζελήο δεηάεη επζαλαζία αθνινπζψληαο 

ηνλ εμήο γλψκνλα: « ζα ππνβιεζψ ζε  έλα ρεηξνπξγείν  ην νπνίν θνβάκαη 

φηη δελ ζα πεηχρεη». Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο ηέηνηνο γλψκνλαο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πεξάζεη ηα ηεζη θαζνιηθεπζηκφηεηαο αθνχ ζηεξίδεηαη ζε 

ελδερφκελα, θαη φρη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ην 

αίζζεκα θφβνπ ηνπ αζζελνχο. Ο αζζελήο φληαο ζε ζχγρπζε θαη αγσλία 

δελ δχλαηαη λα δεηάεη επζαλαζία βάζεη απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηαηί 

ζέηεη ν ίδηνο ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ, ρσξίο νπζηαζηηθή αηηία, θάηη πνπ θαη 

εζηθψο δελ είλαη απνδεθηφ. Η έθθξαζε ηεο  ειεπζεξίαο θαη ηεο 

απηνλνκίαο απηνχ ηνπ αζζελνχο δελ παξάγεηαη απφ ην Λφγν αιιά απφ 

ππνθεηκεληθά, εκπεηξηθά θξηηήξηα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ εζηθφηεηα. 

Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα πνπ δηαθξίλεη ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελψλ 
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πνπ δεηνχλ επζαλαζία. Γη’απηφ ην ιφγν έρνπλ ζεκαζία νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ αλέθεξα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ην πφηε ζεσξείηαη επζαλαζία 

κηα πξάμε ή φρη. Σν αλίαην ηεο  αζζέλεηαο θαη ε ειεπζεξία ηνπ αζζελνχο 

λα νξίζεη χζηεξα απφ ψξηκε ζθέςε θαη κε δνκεκέλα επηρεηξήκαηα ηελ 

ελαπνκείλαζα δσή ηνπ είλαη πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επζαλαζία. 

Θα δψζσ έλα αθφκε, ηειεπηαίν, γλψκνλα κε ζθνπφ λα δείμσ γηαηί 

ε επζαλαζία δελ είλαη απηνθηνλία. Ο γλψκνλαο είλαη ν εμήο: « ζέισ λα 

ζέζσ ηέινο ζηε δσή κνπ γηαηί κηα αζζέλεηα κε έρεη θαζειψζεη ζην 

θξεβάηη θαη είκαη βάξνο ζηνπο νηθείνπο κνπ». Ο αζζελήο πνπ είλαη 

θαζεισκέλνο ζην θξεβάηη, ζηεξείηαη ηηο δπλάκεηο ηνπ αθφκε θαη λα 

απηφ-εμππεξεηεζεί, άξα θαζίζηαηαη αδχλαηνλ λα δψζεη ηέινο ζηε δσή 

ηνπ κφλνο ηνπ. Σν ηεζη αληίθαζεο επηδίσμεο ζα έθξηλε ηελ πξάμε απηή 

αδχλαηε λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο, εμαηηίαο ηεο αληθαλφηεηαο λα 

επηηεπρζεί. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηέινο ζα δηλφηαλ απφ ην 

ζεξάπνληα ηαηξφ, άκεζα ή έκκεζα, χζηεξα απφ απαίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αζζελνχο, άξα επζαλαζία, ην ηεζη αληίθαζεο επηδίσμεο ζα έθξηλε ηελ 

πξάμε απηή σο ελ δπλάκεη θαζνιηθφ λφκν. Σν ηεζη ηεο αληίθαζεο 

ζχιιεςεο φκσο, θαη πάιη, ελ πξψηεο ζα απέξξηπηε ην γλψκνλα απηφ 

γηαηί βάζεη ησλ δηαηππψζεσλ ηεο Καηεγνξηθήο Πξνζηαθηηθήο ε δσή 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαζψο θαη ν θνξέαο ηεο.  

Δδψ φκσο εηζέξρεηαη ε δηθή κνπ έλζηαζε. Απηά ηα ηεζη θξίλνπλ 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε ηα ίδηα θξηηήξηα, θάηη πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ 

ηζρχεη. Αθνχ ε επζαλαζία δηαθξίλεηαη απφ ηελ απηνθηνλία ζα πξέπεη λα 

κπνπλ θαη άιια θξηηήξηα φηαλ εμεηάδνληαη γλψκνλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζζέλεηα ηνπ αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ, φπσο είλαη ε πνηφηεηα δσήο. 

Τπάξρεη απηή ηε ζηηγκή ε απαίηεζε ηεο εζηθήο ζεσξίαο απφ ηνλ αζζελή 

λα δηαηεξήζεη κηα δσή πνπ δελ ηε βηψλεη. Σν δξσλ ππνθείκελν δελ 
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πθίζηαηαη θαλ ζε πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ πνπ ζε νδεγνχλ ζην ζάλαην θαη 

πνπ ζην ελδηάκεζν ζηάδην θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ απνθιεηζηηθά. Σν 

δξσλ ππνθείκελν εηεξνθαζνξίδεηαη απφ θάηη πνπ δελ δηαζέηεη Λφγν, δελ 

είλαη θνξέαο απηνλνκίαο θαη ειεπζεξίαο, άξα νπζηαζηηθά ε δηά-δξάζε 

αζζελνχο- αζζέλεηαο δελ γίλεηαη επί ίζνηο φξνηο. Ο αζζελήο φκσο, 

ζέινληαο λα εθθξάζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζέηεη ηέξκα ζηε δσή ηεο 

αζζέλεηαο κε ηνλ έζραην ηξφπν πνπ δηαζέηεη αθνχ ε ζεξαπεία έρεη 

απνηχρεη λα ην θάλεη.   

 Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλα κε ηελ έλλνηα ηνπ 

θαζήθνληνο. Σα δπν γεληθά θαζήθνληα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

Καηεγνξηθή πξνζηαθηηθή είλαη ην θαζήθνλ ηεο ηειεηνπνίεζεο ηνπ 

εαπηνχ θαη ην θαζήθνλ ηεο πξνψζεζεο ηεο επηπρίαο ησλ άιισλ. 80 Βάζεη 

απηνχ κπνξνχκε λα πνχκε φηη φηαλ έλαο άλζξσπνο απνηπγράλεη ιφγσ ηεο 

αζζέλεηαο ηνπ λα ηειεηνπνηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ράλεη ηνλ απηνζθνπφ ηνπ 

θαη άξα επηζπκεί λα δψζεη ηέινο ζε κηα δσή ρσξίο ζθνπφ. Καη απφ ηελ 

άιιε φηαλ ν αζζελήο δεηάεη απφ ηνπο ζπγγελείο ή απφ ηνπο ηαηξνχο λα 

δψζνπλ ηέινο ζε κηα επίπνλε δσή επηηπγράλεηαη έηζη ην δεχηεξν 

θαζήθνλ πνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο επηπρίαο ησλ άιισλ. Με απηφ κπνξεί 

θάπνηνο λα κνπ πεη φηη παξεξκελεχσ ηνλ Καλη φκσο ζεσξψ φηη είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ε ζεσξία ηνπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

αλζξψπσλ κε αζζέλεηεο ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη απηφ γηαηί ν θάζε άλζξσπνο 

είλαη δηαθνξεηηθφο θαη βηψλεη ηελ αζζέλεηά ηνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Μπνξεί ν φξνο αλζξσπφηεηα λα πεξηιακβάλεη φια ηα έιινγα φληα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ειεπζεξία φκσο ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηελ 

αηνκηθφηεηά ηνπ. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ, ζεσξψ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

άλεπ φξσλ ηε ζεσξία ηεο Καηεγνξηθήο πξνζηαθηηθήο γηα λα 

αμηνινγήζνπκε ηελ θάζε πεξίπησζε αζζελνχο. Τπάξρνπλ, αλ κε ηη άιιν, 
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θαη θάπνηνη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ράλεη 

ε ζεσξία ηνπ Καλη ηελ ηζρχ ηεο νχηε φηη θαηαθεξκαηίδεηαη επεηδή δελ 

έρεη απηή ηελ θαζνιηθφηεηα γηα ηελ νπνία κηιάεη. Η πεξηπησζηνινγία 

ζίγνπξα δελ πηζηεχσ φηη είλαη ε ζσζηή νδφο  γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζηα 

ηφζν ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο βην-εζηθήο, φπσο είλαη ε επζαλαζία, φκσο 

δελ κπνξψ λα παξαβιέςσ θαη ηελ άζθεζε απηήο ηεο ειεπζεξίαο πνπ έρεη 

ν άλζξσπνο φηαλ ληψζεη φηη έρεη θηάζεη ζηα φξηα ηνπ θαη έρεη μεπεξάζεη 

ηα θξηηήξηα πνπ ζεσξεί φηη ε δσή πνπ δεη αμίδεη λα βησζεί. Η 

ηειεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ καο είλαη θάηη ην νπνίν ην θάλνπκε απζφξκεηα 

γη’απηφ θαη ν άλζξσπνο δελ εθεζπράδεη αιιά ζπλερψο ςάρλεη ηξφπνπο 

λα θαηαθέξεη θαη άιια πξάγκαηα. Ο άλζξσπνο ηειηθνχ ζηαδίνπ κε ηηο 

ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνπ βηψλεη δελ κπνξεί νχηε λα ην ζθεθηεί απηφ, νχηε 

λα αμηψζεη ηειεηνπνίεζε, κηαο θαη νη ζπλζήθεο δελ ηνπ ην επηηξέπνπλ 

άξα ε επζαλαζία είλαη ε κφλε ιχζε γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ φζν 

πην «ηέιεην» γίλεηαη, παξά λα θαηαιήμεη ζην θξεβάηη ηεο εληαηηθήο 

γεκάηνο ζσιελάθηα θαη κεραλήκαηα πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ. Όζνλ αθνξά 

ηελ πξνψζεζε ηεο επηπρίαο ησλ άιισλ λνκίδσ φηη επηηπγράλεηαη κε δπν 

ηξφπνπο· φρη κφλν φπσο αλέθεξα θαη πξηλ, φηη δειαδή κε ην λα ππνζηεί 

επζαλαζία έλαο άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο αζζέλεηάο ηνπ 

επηηπγράλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ, ε απνδέζκεπζε απφ ηελ 

ηαιαηπσξία ηνπ θαη άξα επέξρεηαη ε επηπρία, αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ζπγγελψλ θαη ζα ην εμεγήζσ ακέζσο. Οη ζπγγελείο ηνπ αηφκνπ πνπ 

λνζεί νπζηαζηηθά πεξλνχλ ζρεδφλ ην ίδην δξάκα κε ηνλ αζζελή αθνχ 

βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηελ θαηάπησζή ηνπ, ηελ απειπηζία ηνπ, ηνπο πφλνπο 

θαη ηε δπζπξαγία ιφγσ ηεο αξξψζηηαο. Άξα θαηά θάπνην ηξφπν θαη ε 

δηθή ηνπο ε επηπρία ζα ‘πξαγκαησζεί’ κε ην ζάλαην ηνπο δηθνχ ηνπο 

αλζξψπνπ. Πψο ην ελλνψ απηφ; Όρη θπζηθά φηη ζα ραξνχλ ή ζα 

επραξηζηεζνχλ κε απηφ ην γεγνλφο αιιά ζα ληψζνπλ αλαθνχθηζε φηαλ 

ζθεθηνχλ φηη ν αγαπεκέλνο ηνπο δελ πνλάεη, δελ ππνθέξεη θαη 



39 
 

εηζαθνχζηεθε θαη ε ζέιεζε ηνπ. Γηαηί φηαλ πεζαίλεη έλαο άλζξσπνο πνπ 

έρεη κηα αζζέλεηα απφ θπζηθφ ζάλαην, απφ ηελ αξξψζηηα ηνπ δειαδή, 

ιέκε ‘Σνπιάρηζηνλ δελ ζα ππνθέξεη πηα! Αθνχ δελ ππήξρε θάηη άιιν λα 

θάλνπλ νη γηαηξνί. Θα εξεκήζνπλ θαη νη ζπγγελείο ηνπ πνπ 

ηαιαηπσξήζεθαλ!’;  Όιν απηφ κπνξεί θάπνηνο λα ην ζεσξήζεη απιντθφ 

θαη ζπλεπεηνθξαηηθφ φκσο εγψ πηζηεχσ φηη είλαη απηφ πνπ ιέεη ν Καλη 

φηη έρνπκε κέζα καο ηα θαζήθνληα ηα νπνία θαζνδεγνχληαη απφ ην ιφγν. 

Γελ βιέπσ ζε ηη δηαθέξεη απηή ε πεξίπησζε αηφκνπ απφ θάπνηνλ πνπ 

έρεη ηελ ίδηα αζζέλεηα, δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη απιά 

επηζπκεί λα κελ πεξηκέλεη λα ηνλ ηεξκαηίζεη ε αζζέλεηά ηνπ αιιά λα 

ζέζεη ν ίδηνο ην ηέινο. Δμάιινπ ζ’απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ην νηθείν 

πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη απιά θαη κφλν σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

θάπνηνπ ζθνπνχ, πνπ είλαη ε δηαηήξεζε κηαο δσήο πνπ κφλν ηππηθά 

βηψλεηαη. Οη ζπγγελείο θαη νη θίινη, σο άλζξσπνη, ζα έπξεπε λα 

απηνζθνπνί φκσο εηεξνθαζνξίδνληαη απφ κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία δελ 

ηελ επέιεμαλ, θάηη πνπ δελ είλαη εζηθά απνδεθηφ. Θεσξψ απαξαίηεηα λα 

δηεπθξηλίδσ δηαξθψο θαη λα μεθαζαξίδσ φηη δελ αλαθέξνκαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ ζέινπλ λα κείλνπλ ζηε δσή παξά ηελ φπνηα 

αζζέλεηα. Τπνζηεξίδσ ηελ επζαλαζία κνλάρα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

φπνπ αζζελήο ζέιεη λα πεζάλεη θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

επζαλαζία.    

 Σν φηη έλαο άλζξσπνο είλαη έιινγν νλ κε αμηνπξέπεηα θαη 

απηνλνκία θαη θνξέαο εζηθήο δελ απνξξίπηεη ηελ ζέιεζε ηνπ λα δψζεη 

ηέξκα ζε κηα δσή πνπ νπζηαζηηθά δελ ζα κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα απφ 

απηά, δειαδή λα είλαη αμηνπξεπήο, απηφλνκνο θαη θνξέαο εζηθψλ 

πξάμεσλ. Άξα ε επζαλαζία είλαη ζπκβαηή κε ηελ αλζξσπηλή ηδηφηεηα. 

Άιισζηε ν πάζρσλ άλζξσπνο δελ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηε δσή γεληθά 

αιιά, πνιχ ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αζζέλεηά ηνπ. Γελ είλαη ε δσή ηνπ πνπ 
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ζέιεη λα ηεξκαηίζεη αιιά ηελ αζζέλεηα πνπ ηνλ έρεη θαηαζηήζεη 

αλήκπνξν λα δεη.  Όπσο είδακε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αλζξψπηλεο 

ηδηφηεηαο είλαη ε απηφ-θαηαλφεζε, πνπ δελ λνείηαη λα κελ είλαη 

ειεχζεξνο ν άλζξσπνο, γηαηί αιιηψο δελ έρεη λφεκα ε δσή θαη ε πξάμε 

ηνπ. Η ηεξκαηηθή αζζέλεηα, φηαλ δελ είλαη ηάζηκε, πξνζβάιιεη απηή ηελ 

απηφ-θαηαλφεζε θαη άξα ηελ έιινγε θχζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ γελλάεη 

ηελ ειεπζεξία θαη έηζη ε επζαλαζία σο απφθαζε ηεξκαηηζκνχ ηεο 

αζζέλεηαο ζα κπνξνχζε λα ηδσζεί σο ε ηειεπηαία πξάμε ειεπζεξίαο. 

Πξνζσπηθά αληηηίζεκαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ δελ 

ππάξρεη θακηά πεξίπησζε βειηίσζεο θαη άξα παχεη λα είλαη ην δξσλ 

ππνθείκελν γηα ην νπνίν κηιάεη ν Καλη, παχεη δειαδή λα θπλεγάεη 

έιινγα ηηο επηζπκίεο ηνπ κε απηνλνκία, απηφ-θπξηαξρία θαη 

αλεμαξηεζία.
81

 Γηα λα θαηαζηήζσ ζαθέο ην παξαπάλσ ζα δαλεηζηψ έλα- 

δπν απφ ηα πνιιά παξαδείγκαηα αζζελψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν 

ηνπ Dworkin  H Δπηθράηεηα ηες Εωής. Θα μεθηλήζσ κε ηελ αζζελή 

Nancy B.,  25 εηψλ ε νπνία έπαζρε απφ κηα ζπάληα λεπξνινγηθή 

αζζέλεηα , γλσζηή σο ζχλδξνκν Guillain- Barre, εμαηηίαο ηεο νπνίαο είρε 

κείλεη παξάιπηε απφ ην ιαηκφ θαη θάησ θαη ε απαίηεζή ηεο απφ ην 

δηθαζηήξην ήηαλ λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα θαη λα 

πεζάλεη, παξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ ηεο φηη ζα κπνξνχζε λα δήζεη 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ αλαπλεπζηήξα πνιιά ρξφληα.
82

 Σν επηρείξεκά ηεο 

ήηαλ φηη κφλν πνπ ηεο απέκεηλε λα θάλεη είλαη λα βιέπεη ηειεφξαζε ή λα 

θνηηάεη ηνπο ηνίρνπο. Μηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αζζελνχο είλαη θαη 

εθείλε ηεο Nancy Cruzan, ηεο νπνίαο, κεηά απφ θάπνην αηχρεκα, είρε 

θαηαζηξαθεί ν εγθεθαιηθφο θινηφο απφ ηελ έιιεηςε νμπγφλνπ θαη είρε 

πεξηέιζεη ζε κφληκε θπηηθή θαηάζηαζε.
83

 Υξεζηκνπνίεζα απηά ηα δπν 

παξαδείγκαηα γηαηί πεξηγξάθνπλ αθξηβψο ηηο δπν πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο 
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έρσ ζην κπαιφ φηαλ δηαηείλνκαη ππέξ ηεο επζαλαζίαο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε αζζελήο λαη κελ δεη, αιιά δελ ‘βηψλεη’ ηε δσή ηεο. 

Αθνινπζψληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Καλη, ζα έπξεπε απηή ε 

θνπέια λα ξσηήζεη ην εμήο: « κπνξψ λα ζέισ ν ππνθεηκεληθφο κνπ 

γλψκνλαο, δειαδή λα ζέισ λα πεζάλσ νχζα παξάιπηε, λα γίλεη 

θαζνιηθφο λφκνο;». Αλ ε απάληεζε είλαη λαη, ηφηε φζνη βξίζθνληαη ζηε 

ζέζε ηεο ζα κπνξνχλ λα ην πξάηηνπλ απηφ, θάηη πνπ ζπγθξνχεηαη κε ην 

λφκν ηεο απηνζπληήξεζεο θαη κε ηελ αλζξσπφηεηα σο απηνζθνπφο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλη. Αθφκε θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ ε 

αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη άπνςε, αιιά νη ζπγγελείο ηεο 

κεηά απφ επηά ρξφληα ζε απηήλ ηελ κε- αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε 

επηζπκνχλ λα ηελ ‘αθήζνπλ λα θχγεη’, θάλνληαο ηελ ίδηα εξψηεζε πάιη 

εάλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή ζπγθξνχεηαη κε ηελ απηνζπληήξεζε θαη 

έλλνηα ηνπ απηνζθνπνχ.   Πσο κπνξεί φκσο ε βνχιεζε λα επηιέμεη 

ειεχζεξα ηηο πξάμεηο, φηαλ ηελ θπξηεχεη ν πφλνο ή ε απειπηζία ή ε 

έιιεηςε ζπλεηδεηφηεηαο ή ε θαηάζιηςε; Πψο κπνξνχλ νη αξρέο λα είλαη 

ηφζν θαζνιηθέο;  Γελ ππνλνψ, θπζηθά ζε θακηά πεξίπησζε φηη νη αξρέο 

είλαη κφλν γηα ηηο θαιέο ζηηγκέο, αληηζέησο νη αξρέο ρξεηάδνληαη γηα ηηο 

δχζθνιεο, φκσο ίζσο λα ρξεηάδνληαη θάπνηα αλαζεψξεζε ή έζησ κηα 

επέθηαζή ηνπο γηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπσο ηηο 

παξαπάλσ. πκθσλψ βέβαηα κε ηνλ Καλη φηη ε επηπρία δελ είλαη ην 

απξνυπφζεην θαιφ θαη ζπκκεξίδνκαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζηνλ 

Καζνιηθφ λφκν ρσξίο πεξηζψξηα εμαηξέζεσλ αλά πεξίπησζε γηαηί έηζη 

εμαζθαιίδεηαη κηα θνηλή πνξεία πιεχζεο φπνπ πξνζηαηεχεηαη ε 

αλζξσπφηεηα, ν απφιπηνο απηνζθνπφο, απφ ηηο απεξίζθεπηεο θαη 

παξνξκεηηθέο απνθάζεηο ησλ  αλζξψπσλ. Καηαιαβαίλσ επίζεο θαη ην 

πψο ν άλζξσπνο κεηαηξέπεηαη ζε απιφ κέζν επίηεπμεο ζθνπψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ κηα ππνθεξηή θαηάζηαζε. Γέρνκαη απφιπηα θαη ην 

επηρείξεκα φηη ν θάζε ζθνπφο παχεη λα είλαη ζθνπφο άπαμ θαη 
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θαηαζηξαθεί ν θνξέαο ηνπ, δειαδή ν άλζξσπνο. ε θακηά πεξίπησζε 

ινηπφλ δελ ζέισ λα αθπξψζσ ή λα δηαζηξεβιψζσ ηε ζεσξία ηνπ Καλη, 

φκσο πηζηεχσ φηη ε επζαλαζία κπνξεί λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ 

αλζξψπηλε ηδηφηεηα αθφκε θαη θάησ απφ ηα πιαίζηα ηνπ ηη ζεσξεί ν 

Καλη φηη είλαη ν άλζξσπνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Λφγνπ, ηεο 

απηνλνκίαο, ηεο αμηνπξέπεηαο, ησλ απηνζθνπψλ δελ αθπξψλνπλ θαηά ηε 

γλψκε κνπ ηελ πξαθηηθή ηεο επζαλαζίαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ 

φλησο είλαη ε ηειεπηαία ιχζε γηα λα δηαηεξήζεη ν άλζξσπνο απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά φζν αθφκε αλαπλέεη. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο εηθνζη-

πεληάρξνλεο αζζελνχο ε νπνία έρεη πιήξε ζπλείδεζε είλαη απφιπηα 

θαηαλνεηφ, απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ ζθνπηά, ην αίηεκα γηα επζαλαζία. 

Όπσο ζα δνχκε θαη ζην θεθάιαην ηνπ Dworkin ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

αζζελνχο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη δελ πξέπεη λα ηα 

παξαβιέπνπκε. Ο Καλη, πξνθεηκέλνπ λα δνκήζεη κηα ζηέξεα ζεσξία, έρεη 

παξαβιέςεη ηελ αηνκηθφηεηα. Σψξα αλ ζα γίλεη ε επζαλαζία κε 

ελεξγεηηθφ ή παζεηηθφ ηξφπν είλαη άιιν δήηεκα, ιφγσ ησλ ακθηβνιηψλ 

γηα ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο, ηαηξψλ ή ζπγγελψλ, ή ηελ παξαβίαζε 

ζεκειησδψλ αμηψλ φπσο ε απηνλνκία. 

 Η παζεηηθή επζαλαζία, θαη’εκέ ζίγνπξα δελ έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα, κηαο θαη ν γηαηξφο δελ δξα πάλσ 

ζηνλ αζζελή αιιά ν αζζελήο ‘θεχγεη’ απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ αζζέλεηα. Δάλ 

δειαδή δελ ππήξρε ε ππνζηήξημε  ζα είρε ήδε θχγεη απ’ηε δσή. Δλψ ε 

ελεξγεηηθή επζαλαζία, είλαη ιηγάθη πην δχζθνιν λα πνχκε εάλ είλαη 

ζπκβαηή ή φρη. πκθψλα κε απηά πνπ πξναλέθεξα θαη ε ελεξγεηηθή 

επζαλαζία είλαη γηα κέλα απνδεθηή, ππφ πξνυπνζέζεηο βέβαηα. Η πξψηε 

θαη βαζηθφηεξε είλαη λα ππάξρεη ε έγγξαθε επηβεβαίσζε φηη ν αζζελήο 

δελ έρεη πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη φηη ε δσή πνπ πξφθεηηαη λα δήζεη ζα 

έρεη απηέο ηηο ζπλέπεηεο. Γεχηεξνλ, ε βνχιεζε ηνπ ηαηξνχ λα κελ 
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θαζνξίδεηαη απφ πξνζσπηθέο εκπάζεηεο πξνο ηνλ αζζελή ηνπ θαη ηξίηνλ, 

ν αζζελήο λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα φιεο ηηο πηπρέο ηηο 

αζζέλεηάο ηνπ, ηεο δσήο πνπ ζα βηψζεη κε απηή ηελ αζζέλεηα θαη ηεο 

έγγξαθεο απφθαζήο ηνπ, εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα ην εθθξάζεη, γηα ην ηη 

ζέιεη λα γίλεη απφ δσ θαη ζην εμήο. Γελ ζέισ λα είκαη απφιπηε φζνλ 

αθνξά ζηελ ελεξγεηηθή επζαλαζία γηαηί είλαη πνιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, φκσο απηφ γηα ην νπνίν κπνξψ λα εθθξάζσ 

άπνςε είλαη φηη δελ βιέπσ γηαηί λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζεβαζκφ 

πξνο ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα. Αθφκε θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνχ, δελ 

ζεσξψ φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

αζζελνχο. Θεσξψ φηη ν ηαηξφο πξνάγεη ηελ επηπρία ηνπ άιινπ, ν νπνίνο 

κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη δελ είλαη πηα επηπρηζκέλνο αθνχ δελ 

κπνξεί λα πξάμεη απηφλνκα. Ξαλά-ζπκίδσ φηη είκαη ππέξ ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Καλη γηα ην ζεβαζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη πξεζβεχσ ηελ αξρή ηεο κε-

βιάβεο, φκσο κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζεσξψ φηη δελ πξέπεη λα 

εκκέλνπκε ζε ηφζν ζπκπαγείο απφςεηο θαη ζεσξίεο αιιά λα θξίλνπκε 

θαηά πεξίπησζε. Αλ ζθεθηνχκε βάζεη ηνπ Λφγνπ, πνπ φπσο 

δηαηεηλφκαζηε θαηέρνπκε, έλαο άλζξσπνο πνπ λνζεί απφ κηα αζζέλεηα ε 

νπνία θαζεκεξηλά ηνλ νδεγεί ζην ζάλαην ή, αλ φρη θπξηνιεθηηθά ζην 

ζάλαην, φκσο κεηαθνξηθά έρεη ‘ζαλαηψζεη’ ην βίν ηνπ, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη απηφ ν άλζξσπνο ην κφλν πνπ επηζπκεί είλαη ν 

ζεβαζκφο θαη ε αμηνπξέπεηα, αζρέησο εάλ δεηάεη επζαλαζία ή φρη. Απηφο 

πνπ δελ δεηάεη επζαλαζία θαη επηζπκεί λα εμαθνινπζεί λα δεη, παξά ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηελ αζζέλεηά ηνπ, ή νη ζπγγελείο θάπνηνπ αηφκνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε θπηηθή θαηάζηαζε παξνκνίσο δελ επηζπκνχλ ηελ επζαλαζία 

ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο πξνζψπνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή ε άπνςε 

απηή, εηδηθά κηαο θαη, έρνληαο σο νδεγφ ηε ζεσξία ηνπ Καλη, 

πξναζπηδφκαζηε ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξσπφηεηαο σο απηνζθνπνχ. Δμίζνπ, φκσο, ζεβαζηφο πξέπεη λα 
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γίλεηαη θαη ν αληίπνδαο. Γηα εθείλνλ, δειαδή, πνπ επηκφλσο επηζπκεί ηελ 

επζαλαζία, χζηεξα απφ ινγηθή θαη εθηεηακέλε ζθέςε, θαη φρη βάζεη 

παξνξκεηηθψλ ζπιινγηζκψλ, πξέπεη λα δείμνπκε ζεβαζκφ ζηελ 

αλζξψπηλε ηδηφηεηά ηνπ θαη εμίζνπ λα απνδερηνχκε ηελ εθπεθξαζκέλε 

ειεπζεξία ηνπ, αθνχ φπσο πεξηέγξαςα παξαπάλσ, ε επζαλαζία δελ 

αληηβαίλεη ζηελ έλλνηα ηεο αλζξσπφηεηαο σο απηνζθνπνχ, αιιά πξνάγεη, 

ζε αδηέμνδεο θαηαζηάζεηο, ηελ απηνλνκία, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ απηφ-

λνκνζεζία, γηα ηηο νπνίεο κηιάεη ν Καλη. 

 

3.2 Ronald Dworkin 

 Σν έξγν Life’s Dominion( Ζ επηθράηεηα ηες δωής) απνηειεί έλα 

ζπνπδαίν θείκελν ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ην 

δήηεκα πνπ κε απαζρνιεί ζ’απηήλ ηελ εξγαζία. Ο Dworkin θαηαπηάλεηαη 

κε ηελ επζαλαζία, φρη επηθαλεηαθά, αιιά νπζηαζηηθά θαη βαζηά 

πξνζπαζψληαο λα καο δψζεη ηηο βαζχηεξεο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη 

θαη’επέθηαζε ηνπο ιφγνπο πνπ θάπνηνο είλαη ππέξ ή θαηά. Μηιάεη 

αξθεηά δηεμνδηθά γηα ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα, αλαθεξφκελνο ζε έλλνηεο 

πνπ έρνπκε ήδε αλαιχζεη ζε φιε ηελ εξγαζία, φπσο ηελ απηνλνκία, ηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηελ αγαζνπξαμία, θαη αζρνιείηαη κε ηελ αλζξψπηλε δσή 

ζην ζχλνιφ ηεο ιέγνληαο φηη έρεη εγγελή αμία, γη’απηφ θαη πάλσ ζ’απηή 

ηελ ηδηφηεηα ζηεξίδνληαη θαη νη ζπγθξνχζεηο ησλ δηαθσλνχλησλ.  

 Ο Dworkin απ’ηελ αξρή αθήλεη λα δηαθαλεί ε θεληξηθή ηδέα ηεο 

ηεξφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξίμεη φιε ηε 

ζθέςε ηνπ, φπσο επίζεο θαη φηη ην δήηεκα ηνπ ζαλάηνπ είλαη έλα 

νπζησδψο ζξεζθεπηηθφ δήηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηεξφηεηα ηεο δσήο 

θαη σο εθ ηνχηνπ νη επηινγέο καο νθείινπλ λα ηελ ζέβνληαη θαη λα κελ 

ηελ επηειίδνπλ. Αο μεθηλήζνπκε φκσο απφ ηελ αξρή ην ζπιινγηζκφ ηνπ 
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Dworkin ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε κηα δηάθξηζε ηεο αληίξξεζεο πνπ ππάξρεη 

ζε ηέηνηα δεηήκαηα. Η αληίξξεζε είλαη είηε παξάγσγε, δειαδή 

πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο λα κε-ζαλαησζεί 

θάπνηνο ην νπνίν απνξξέεη απφ δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα, είηε είλαη 

απηνηειήο, δειαδή πξνθχπηεη απ’ηελ πξνζβνιή ηεο εγγελνχο αμίαο άξα 

δελ απνξξέεη απφ δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα.
84

 Ο Dworkin φπσο ζα 

δνχκε πηζηεχεη φηη νη αληηξξήζεηο πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηελ επζαλαζία 

πεγάδνπλ απφ ηε δεχηεξε θαηεγνξία.  

Ξαλαγπξίδνληαο ηψξα ζηνλ άλζξσπν, πξφθεηηαη γηα έλα νλ πνπ 

ληψζεη πφλν, αηζζάλεηαη, έρεη δηθαηψκαηα θαη ζπκθέξνληα λα 

απνιακβάλεη ή φρη, λα ειπίδεη, λε ππνθέξεη θαη γεληθά λα ζπλζέηεη 

πνιιέο ηθαλφηεηεο. Σα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ Dworkin ζην 

βηβιίν ηνπ πεξί επζαλαζίαο είλαη δπν: ην πψο ζα ζεβαζηνχκε ηελ 

απηνλνκία, ην ζπκθέξνλ θαη ηελ εγγελή αμία ηεο δσήο αιιά θαη ην 

αλαδξνκηθφ λφεκα ηνπ ζαλάηνπ, γηα ην πψο ην έζραην ζηάδην ηεο δσήο 

ζίγεη ην φιν πεξηερφκελν ηνπ βίνπ.
85

  Όηαλ αθνχκε γηα πξφσξν ζάλαην 

ηνλ ζεσξνχκε θαζ’εαπηφ θαθφ θαη ιππεξφ. Ση ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε 

φηη θάηη έρεη εγγελή αμία; Δλλννχκε απηφ πνπ είλαη πνιχηηκν θαη έρεη 

αμία αλεμάξηεηε απφ φηη ηπραίλεη λα απνιακβάλνπκε, λα επηζπκνχκε ή 

λα απνηειεί αγαζφ γηα εκάο.
86

 Η αλζξψπηλε δσή έρεη ηξηψλ εηδψλ αμίεο· 

ηελ εξγαιεηαθή( εάλ ππεξεηεί ζπκθέξνληα άιισλ), ηελ ππνθεηκεληθή ή 

πξνζσπηθή( φηαλ ηελ αμηνινγνχκε έλαληη ηνπ ίδηνπ δειαδή θαηά πφζν 

εκείο νη ίδηνη επηζπκνχκε λα δήζνπκε ή αλ απνηειεί αγαζφ ε δηαηήξεζή 

καο ζηε δσή) θαη ηελ εγγελή αμία( ε νπνία πξνζηάδεη φηη ζε θάζε 

αλζξψπηλν νλ πξέπεη ζεβαζκφο, ηηκή θαη πξνζηαζία επεηδή είλαη 

ζαπκαζηφ θαζ’εαπηφ).
87

 Αθνινπζεί αθφκε κηα δηάθξηζε, επίζεο 
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87

 Βι. Dworkin,  ζει. 120 
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ζεκαληηθή γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Dworkin. Ξερσξίδεη ηα 

εγγελψο πνιχηηκα πξάγκαηα ζε δπν θαηεγνξίεο- ηα απμεηηθψο πνιχηηκα 

θαη ηηο ηεξέο ή απαξαβίαζηεο αμίεο. Η αλζξψπηλε δσή θαηαηάζζεηαη ζηε 

δεχηεξε θαηεγνξία, θαη φρη σο απμεηηθψο πνιχηηκε. Πσο θαηέζηε ηεξή ε 

δσή;  Γπν δηεξγαζίεο ππάξρνπλ· ε κηα αθνξά ζηε ζεκαζηνδφηεζε( ζηε 

ζεκαζία πνπ δίλνπκε εκείο ζηε δσή) θαη ε άιιε ζηε δηαδξνκή ηνπ βίνπ, 

ζηνλ ηξφπν πνπ πξνήιζε.
88

 Πξνζδίδνπκε αμία ζην εγρείξεκα ή ηε 

ζχιιεςε πνπ έρνπκε γηα θάηη ρσξίο λα καο ελδηαθέξνπλ ηφζν ηα 

απνηειέζκαηα. Απηή είλαη θαη ε νπζία ηνπ ηεξνχ. Κάζε αλζξψπηλε δσή 

είλαη απαξαβίαζηε, είλαη κηα ηδέα πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε δπν 

ζεκειηψζεηο, ηε θπζηθή( πσο πξνέθπςε ν άλζξσπνο εθ θχζεσο)  θαη ηελ 

αλζξψπηλε( φιεο νη θαηαβνιέο ηνπ πξνεξρφκελεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην 

πεξηβάιινλ). Απηέο νη δπν ζεκειηψζεηο δηακνξθψλνπλ ηελ δηαδξνκή κηαο 

θπζηνινγηθήο δσήο θαη πξνζδίδνπλ δεκηνπξγηθέο επελδχζεηο πάλσ ζην 

άηνκν πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζκέλνπκε φηη ζα ηηο εθπιεξψζεη 

απηέο ηηο επελδχζεηο ν εθάζηνηε άλζξσπνο. Απηή ε πνξεία φκσο 

δηαζπαζίδεηαη απφ έλα πξφσξν ζάλαην θαη αθπξψλνληαη νη επελδχζεηο 

ηφζν νη θπζηθέο φζν θαη νη αλζξψπηλεο. Απηφ είλαη πνπ θάλεη ηε δηαθνπή 

ηεο δσήο ηξαγηθφηεξε, εμαηηίαο απηνχ πνπ έρεη ήδε ζπληειεζζεί ζην 

παξειζφλ, δειαδή ην φηη έρνπλ ηεζεί επελδχζεηο νη νπνίεο καηαηψλνληαη. 

Ωζηφζν ν βαζκφο απηνχ ηνπ θαθνχ εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην ηεο δσήο 

ζην νπνίν ζπκβαίλεη δηφηη ε καηαίσζε είλαη βαξχηεξε αλ ιακβάλεη ρψξα 

χζηεξα παξά πξηλ απφ ην ζεκείν πνπ ην πξφζσπν έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

ζεκαληηθέο πξνζσπηθέο επελδχζεηο ζην βίν ηνπ θαη ζρεηηθά ειαθξχηεξε, 

αλ επέξρεηαη αθ’φηνπ νη νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο έρνπλ νπζηαζηηθά 

εθπιεξσζεί.
89
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Ο Dworkin δηαθξίλεη ηξεηο πεξηζηάζεηο φπνπ ηα άηνκα θαινχληαη 

λα επηιέμνπλ ηνλ ζάλαην ηνπο ή ην ζάλαην θάπνηνπ άιινπ. Η πξψηε 

πεξίπησζε είλαη φηαλ ν αζζελήο έρεη αθέξαηεο ηηο λνεηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο θαη επηδεηά ην ζάλαην είηε έκκεζα είηε άκεζα θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο έρεη ηελ ηθαλφηεηα- δχλακε λα ην δηαπξάμεη κφλνο ηνπ 

παηψληαο έλα θνπκπί πνπ ζα ρνξεγήζεη κηα ζαλαηεθφξν νπζία.
90

 Η 

επφκελε πεξίζηαζε έρεη λα θάλεη κε ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ράζεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο θαη πξέπεη θάπνηνο άιινο λα απνθαζίζεη εάλ ζα 

δηαηεξεζνχλ ζηε δσή ή φρη. Απηέο νη θαηαζηάζεηο είλαη ην θψκα ή ε 

δηαξθήο θαηάζηαζε θπηνχ ζηελ νπνία ηα αλψηεξα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ 

είλαη νξηζηηθά θαηεζηξακκέλα άξα δελ ζα επαλέιζνπλ ζε θαηάζηαζε 

ζπλαηζζήζεσο.
91

 Οη αζζελείο , πνιιέο θνξέο, πξηλ πέζνπλ ζε θψκα, 

έρνπλ δεηήζεη λα κελ ηνπο αλαλήςνπλ είηε κε ηηο δηαζήθεο δσήο είηε κε 

έθθιεζε πξνο ηνπο γηαηξνχο. Ιζρχεη βέβαηα θαη ην αληίζεην. Οη άλζξσπνη 

πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ρξήδνπλ ζπλερνχο πεξηπνίεζεο 

θαη θξνληίδαο αιιά θαη κεηαθίλεζεο( θάηη πνπ δελ είλαη εχθνιν) θαη αλ 

ηνπο παξέρεηαη κέζσ νξνχ ηξνθή θαη λεξφ κπνξνχλ λα δήζνπλ 

επ’αφξηζηνλ. Οη ζπγγελείο εηδηθά ην πξψην δηάζηεκα έξρνληαη θαη ηνπο 

επηζθέπηνληαη, ηνπο κηιάλε θαη γεληθά ηνπο θέξνληαη ζαλ ήηαλ ζηελ 

θαλνληθή δσή, φκσο έξρεηαη ε ζηηγκή πνπ απνθαζίδνπλ λα ζηακαηήζεη ε 

παξνρή ηνπ νξνχ. ’απηφ ζπληειεί θαη ην αιεζέο ζπκθέξνλ ηνπ 

αζζελνχο λα δήζεη ή λα πεζάλεη. Η ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίζηαζε αθνξά 

εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ απψιεηα κλήκεο θαη αίζζεζεο 

λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνβάιινληαο ηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ 

ηνπο.
92

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ηα άηνκα είλαη αλίθαλα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ή ιεηηνπξγίεο ηνπο.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηξία εζηθά δεηήκαηα, ηα νπνία 

ηα είδακε ηφζν ζην θεθάιαην κε ηηο βηνεζηθέο αξρέο φζν θαη ζην 

θεθάιαην φπνπ αλέιπζα ηε ζεσξία ηνπ Καλη. Έρεη ζεκαζία φκσο λα ηα 

δνχκε θαη ζην παξφλ θεθάιαην γηαηί έηζη απνδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηά 

ηνπο. Η πνιχ-εηπσκέλε απηνλνκία δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη νχηε απφ 

ηε ζεψξεζε ηνπ Dworkin, ν νπνίνο ηελ νξίδεη σο ην δηθαίσκα λα 

ιακβάλεη ν αζζελήο ηηο ζεκειηψδεηο απνθάζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ( κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα κελ είλαη παξάινγεο).
93

  Πνιιέο θνξέο βέβαηα νη 

αζζελείο έρνπλ ελνρέο ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη είλαη επάισηνη ζε 

πηέζεηο πνπ ίζσο ηνπο νδεγνχλ ζην λα απνθαζίζνπλ λα κελ ζπλερίζνπλ 

λα δνπλ.  Γη’απηφ ινηπφλ γηα λα είλαη έλαο λφκνο παξαδεθηφο φζνλ αθνξά 

ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο επζαλαζίαο γηα ηνπο δηαλνεηηθά ηθαλνχο, δελ ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ζαλάησζε αλ ην αίηεκα ηνπ αζζελνχο δελ είλαη 

ζαθέο. Αθφκε θαη φηαλ ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη 

επηθαινχληαη νη ζπγγελείο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο λννχκελεο 

σο φινπ πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ φηη πξέπεη ή φρη λα ζπλερηζηεί ε 

ππνζηήξημε ηεο δσήο ηνπ. Απηέο νη επηθιήζεηο ρξεζηκεχνπλ σο ελδείμεηο 

ησλ επηινγψλ ζηηο νπνίεο ζα πξνέβαηλαλ νη ίδηνη νη αζζελείο θαη 

θαη’απηφλ ηνλ ηξφπν απνζθνπνχκε ζηελ πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο 

ηνπο.
94

 Οη παξαπάλσ επηθιήζεηο φκσο, ζεσξνχκελεο απφ κηα άιιε 

νπηηθή, ζα κπνξνχζαλ λα λνεζνχλ θαη σο επηρεηξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

αιεζέο ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο, δειαδή ζην δεχηεξν εζηθφ δήηεκα πνπ 

απαζρνιεί ηνλ Dworkin. Ση είλαη θαιχηεξν ινηπφλ, ε ζπλέρηζε ηεο δσήο 

ή ν ζάλαηνο; ηελ πεξίπησζε απηή επηθαινχκαζηε ηελ ηδέα φηη είλαη 

θαιχηεξν λα δηάγεη θάπνηνο έλα βίν πνπ λα ζπλπθαίλεηαη κε έλα ζθνπφ 

αθφκε θαη αλ θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ην ζάλαην.
95

 Σν ηξίην εζηθφ 

δήηεκα αθνξά ζηελ ηεξφηεηα ή αιιηψο ζηελ εγγελή αμία ηεο δσήο ε 
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νπνία αληηδηαζηέιιεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή αμία ηεο γηα ηνπο αζζελείο 

δίλνληαο κηα εμήγεζε γηαηί θάπνηνη πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα 

απνξξίπηεηαη ε επζαλαζία σο αλεπίηξεπηε ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο 

πεξηζηάζεηο. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ηδέαο ζεσξνχλ φηη ν αζζελήο ζα 

πξέπεη λα ππνκέλεη θάζε πφλν ή , αλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

αλαηζζεζίαο, λα ηνπ παξέρεηαη θάζε θξνληίδα κέρξη λα επέιζεη ν 

θπζηθφο ζάλαηνο θαη λα κελ ηεξκαηίδεηαη ε δσή κε αλζξψπηλε απφθαζε 

επεηδή θάηη ηέηνην ελαληηψλεηαη ζηελ έκθπηε αμία ηεο.
96

 Ο ζάλαηνο είλαη 

ην ηέινο ησλ πάλησλ γη’απηφ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχκε ηελ 

αμηνπξέπεηά καο κέρξη απηφ ην ζεκείν γηαηί έηζη θάλνπκε αηζζεηή ηελ 

αλάγθε καο λα κείλνπκε πηζηνί ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέιακε λα είρακε 

δήζεη. Όηαλ αλαξσηηφκαζηε ηη ζα ήηαλ θαιχηεξν γηα ηνλ ηάδε, 

αλεζπρνχκε γηα ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

δσήο ηνπ ζην πεξηερφκελν ηνπ βίνπ ηνπ σο φινπ.
97

 Μεηά απφ φια απηά ν 

Dworkin ζα θάλεη αθφκε κηα δηάθξηζε, ε νπνία ζα αθνξά ην επ δελ. Σν 

επ δελ απνηειείηαη απφ απνιαχζεηο θαη θξηηηθά ζπκθέξνληα. Οη κελ 

απνιαχζεηο θαιχπηνπλ απιψο ηα βησκαηηθά καο ζπκθέξνληα, αθνχ ε 

αμία ηνπο θξίλεηαη κφλν  απφ ηελ επραξίζηεζε πνπ καο πξνζθέξνπλ σο 

εκπεηξίεο θαη είλαη ππνθεηκεληθέο.
98

 Άιιεο απνιαχζεηο ζεσξψ εγψ 

επράξηζηεο θαη άιιεο θάπνηνο άιιν. Σα θξηηηθά ζπκθέξνληα απ’ηελ 

άιιε, αθνξνχλ ζπκθέξνληα πνπ φλησο κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

θαζίζηαηαη θαιχηεξε ε δσή καο. Αλαπαξηζηνχλ θξηηηθέο αμηνινγήζεηο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ αγαζφ βίν κνπ.
99

 Με ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε 

γίλνληαη θαηαλνεηέο πνιιέο πεπνηζήζεηο καο σο πξνο ην πψο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη ηα άηνκα. Αθφκε, ζηελά ζπλδεδεκέλε έλλνηα κε ηελ 

αμηνπξέπεηα πνπ αλαθέξακε, είλαη ε αθεξαηφηεηα ε νπνία πξνθχπηεη απφ 
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ηηο ζπλεθηηθέο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη θαη επηιέγνπλ γηα λα 

δηαξζξψζνπλ ην βίν ηνπο. Πξνυπφζεζε ηεο αθεξαηφηεηαο φκσο είλαη λα 

έρεη θάπνηνο νπζηαζηηθέο πεπνηζήζεηο απφ ηηο νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα 

παξεθθιίλεη γηαηί αιιηψο πζηεξεί θαη ζε απηνζεβαζκφ.
100

 Γηα λα είλαη 

έλαο βίνο νξζφο πξέπεη λα πεξάζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθεξαηφηεηαο. Ο 

βίνο πνπ εθθξάδεη ζηέξεεο πεπνηζήζεηο θαη δεζκεχζεηο αιιά θαη 

αληαλαθιά επελδχζεηο απνηειεί ήδε έλα είδνπο βίν ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

πξαγκαησζεί ε αθεξαηφηεηα θαη άξα λα είλαη αγαζφο.
101

 

Γηαηί φκσο έρεη ηφζε ζεκαζία ν ηξφπνο πνπ ζα πεζάλνπκε ζην λα 

θξίλνπκε ηνλ φιν βίν καο; Πξψηνλ γηαηί ν ζάλαηνο απνηειεί ην έζραην 

φξην ηεο δσήο θαζψο θαη γηαηί θάζε ηκήκα ηεο δσήο, αθφκε θαη ην 

ηειεπηαίν, είλαη ζεκαληηθφ θαη δεχηεξνλ, δηφηη ν ζάλαηνο είλαη έλα 

γεγνλφο κνλαδηθφ. Έλαο άλζξσπνο, πξηλ βπζηζηεί ζε θψκα, κπνξεί λα 

είρε ζθεθηεί πφζν κάηαηε είλαη φιε απηή ε ηαηξηθή θξνληίδα αθφκε θαη 

πξνζβιεηηθή θαζ’εαπηήλ σο πξνο ηελ αμηνπξέπεηα. Άιινη πάιη δίλνπλ 

ηφζε ζεκαζία γηαηί ε φιε εηθφλα θαη θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ είλαη 

αλαληίζηνηρε πξνο ηελ εηθφλα- αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο κε ηνλ έσο 

ηψξα βίν ηνπο. Γηα άιινπο ε δσή έρεη αμία επεηδή ηνπο επηηξέπεη λα 

πξάηηνπλ θαη λα αηζζάλνληαη. Πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκα ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε γηα ηνλ ηη ζθέθηνληαη ή ηη αηζζάλνληαη νη 

άλζξσπνη γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ ηειηθνχ βήκαηνο πξηλ ην ζάλαην. Σν 

αλ ζπλάδεη πξνο ην αιεζέο ζπκθέξνλ θάπνηνπ λα νινθιεξψλεηαη ν βίνο 

ηνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν εμαξηάηαη απφ ην ηη θαη ην θαηά πφζν 

ηνλ θαζηζηά ηδηαίηεξν σο πξνο ηε κνξθή θαη ην ραξαθηήξα ηεο δσήο ηνπ 

θαη σο πξνο ηε δηθή ηνπ αληίιεςε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ησλ θξηηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ.
102

 Καηά ηνχην θακηά ζπιινγηθή απφθαζε δελ είλαη 
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δπλεηηθά ηθαλή λα εμαγγείιεη φηη ζα κπνξέζεη λα ππεξεηήζεη, λα 

ζεβαζηεί  θαη λα ηθαλνπνηήζεη φινπο αλεμαηξέησο. Άξα βάζεη ηεο 

αγαζνπξαμίαο θαη ηεο απηνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Dworkin, δελ ζα 

πξέπεη ην θξάηνο λα επηβάιεη νκνηφκνξθε άπνςε, νχηε λα ελαπνζέηεη 

ζηνπο ζπγγελείο ηε ιήςε απφθαζεο.
103

  

Δπηζηξέθνληαο ζηελ ηεξφηεηα ηεο δσήο, ιέγακε φηη φπνηνο 

πηζηεχεη ζε απηή πηζηεχεη ζηελ εγγελή αμία ηεο δσήο θαη ιφγσ απηήο ηεο 

αμίαο είλαη ζεκαληηθφ λα επνδσζνχλ φιεο νη επελδχζεηο, θαη φρη λα 

καηαησζνχλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φκσο ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ν 

θαζέλαο γηα ηα θξηηηθά ηνπ ζπκθέξνληα ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην θάζκα 

ησλ απφςεσλ καο σο πξνο ηη ζεκαίλεη λα πξαγκαησζεί ε δσή καο. Απηέο 

νη πεπνηζήζεηο δχλαληαη λα απνηειέζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηπηψζεηο(εμαηξέζεηο) ησλ γεληθψλ δεζκεχζεσλ( θαλφλσλ) ζηελ 

ηεξφηεηα ηεο δσήο.
104

 Ο άλζξσπνο είλαη έλα νλ πνπ έρεη πφζν λα 

ζπκβάιεη ζηε δσή ηνπ φρη απιψο λα ηελ απνιαχζεη. Σελ αληηκεησπίδεη 

σο θάηη ηεξφ πξνο ην νπνίν θέξεη ν ίδηνο ηελ επζχλε, σο θάηη πνπ ν ίδηνο 

νθείιεη λα κελ εθκεδελίζεη. Όηαλ κηιήζακε παξαπάλσ γηα απηνλνκία 

απηφ αθξηβψο είλαη πνπ ελλννχζακε, λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ν θαζέλαο λα 

εθθξάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαηά ηελ πνξεία ηνπ βίνπ. Απηνλνκία 

ζεκαίλεη απηνπξαγκάησζε. Δπηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε λα δηακνξθψζεη ηε δσή ηνπ, ζε φια ηεο ηα ζηάδηα, ζχκθσλα κε 

ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο δηθέο ηνπ αμίεο. ηελ ίδηα βάζε 

ζηεξίδεηαη θαη ε αγαζνπξαμία, ε νπνία πξνζηάδεη λα παίξλνληαη ηέηνηεο 

απνθάζεηο πνπ λα απνβιέπνπλ ζηα αιεζηλά ζπκθέξνληα ησλ αζζελψλ 

πνπ δελ κπνξνχλ κφλνη ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ. Ο επφκελνο θξίθνο ηεο αιπζίδαο απηήο είλαη ε αμηνπξέπεηα, 

ην λα κελ πθίζηαζαη εμεπηειηζκφ. Ο εμεπηειηζκφο είλαη κηα έλλνηα ε 
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νπνία αληίθεηηαη ζηα βησκαηηθά καο ζπκθέξνληα θαη πνπ θαηαιήγεη ζηελ 

απψιεηα απηνζεβαζκνχ, ζηελ έιιεηςε απηφ-εθηίκεζεο  θαη ζηελ 

απέρζεηα πξνο ηνλ εαπηφ καο.
105

 ηελ πεξίπησζε αο πνχκε ελφο αλντθνχ 

αηφκνπ είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξηζηεί ε αμηνπξέπεηα κε ηελ βησκαηηθή 

αληίιεςε. Σα θξηηηθά ζπκθέξνληα φκσο ηα νπνία είλαη ζπλπθαζκέλα κε 

ηηο πεπνηζήζεηο καο σο πξνο ηελ εγγελή αμία θαηαζηνχλ θάζε άηνκν λα 

έρεη ην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή αληηκεηψπηζε. Απηφ ζεκαίλεη λα 

αλαγλσξίδνπλ φινη νη άιινη ηα θξηηηθά ζπκθέξνληα ηνπ αλντθνχ 

πξνζψπνπ. Να αλαγλσξίδνπλ φηη εμαηηίαο ηνπ είδνπο ηνπ( αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα) θαη ηεο εζηθήο ζέζεο ηνπ( αμηνπξέπεηα) απνθηά εγγελή αμία θαη 

αληηθεηκεληθή ζεκαζία ε πνξεία ηνπ βίνπ ηνπ.
106

 Δδψ ζα κπνξνχζε λα 

κπεη θαη κηα εξκελεία ηεο Καληηαλήο αξρήο « πνηέ σο απιφ κέζν». Απηή 

ε αξρή δελ επηηάζζεη λα κελ πξνθαινχκε πνηέ βιάβε ζε θάπνηνλ πξνο 

φθεινο ησλ ππνινίπσλ αιιά κάιινλ φηη θαλέλαο δελ επηηξέπεηαη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αληίθεηηαη πξνο ηελ εηδνπνηφ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο δσήο ηνπ.
107

 Μπνξεί ε αμηνπξέπεηα θαηά κηα έλλνηα λα 

απνηειεί δήηεκα ζπλεζεηψλ αλάινγα κε ηελ θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα 

ραξαρηνχλ ηα φξηα εμεπηειηζκνχ φκσο ζίγνπξα ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δσήο 

δελ απνηειεί δήηεκα ζπλήζεηαο ή θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ. χκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ αθφκε θαη ην αλντθφ άηνκν απνηειεί πξφζσπν θαη φιε ε 

αμία ηεο δσήο ηνπ εμαθνινπζεί λα είλαη εγγελψο ζεκαληηθή.
108

 Η 

αλζξψπηλε δσή έρεη εγγελή αμία θαη πξνζσπηθή ζεκαζία γηα θάζε 

αλζξψπηλν φλ. 

πλνιηθά, είδακε φηη ε αμία πνπ καο ελψλεη σο αλζξψπηλα φληα 

είλαη ε ηεξφηεηα θάζε ζηαδίνπ ηεο δσήο. Σν δελ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

είλαη ε ηεξή επζχλε λα θάλνπλ θάηη πνπ αμίδεη ζηε δσή ηνπο, θάηη 
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ζεκαληηθφ γηα ηελ απηφ-αληίιεςε ηνπο. Όζνη πξνηηκνχλ έλα πξφσξν 

ζάλαην, ζχκθσλα κε ηνλ Dworkin, δελ απνξξίπηνπλ νχηε απαμηψλνπλ 

ηελ ηεξφηεηα ηεο δσήο, αληίζεηα ζεσξνχλ φηη ε επίζπεπζε απηή είλαη ε 

απφδεημε ζεβαζκνχ πξνο απηή. Σν πξναπαηηνχκελν ηνπ απηνζεβαζκνχ 

θαη ηεο αμηνπξέπεηαο είλαη ε ειεπζεξία, δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα εγγελή αμία αλ παξάιιεια δελ επηκέλνπκε λα θαζνδεγνχκε 

εκείο νη ίδηνη ηε δσή καο θαη φρη λα ‘ζπξζνχκε’ ζηελ πνξεία ηνπ βίνπ απφ 

άιινπο.
109

 Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ινηπφλ ην δηθαίσκα ησλ 

ειεπζεξηψλ ηνπ αλζξψπνπ λα απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Πξνζσπηθά ζπκκεξίδνκαη απφιπηα ηελ άπνςε ηνπ Dworkin πεξί 

ηεξφηεηαο ηεο δσήο θαη ζπκθσλψ αθφκε πεξηζζφηεξν ζην φηη ζε 

δεηήκαηα νπζησδψο ζξεζθεπηηθά δελ ρσξάλε απφιπηνη θαλφλεο 

ζπκκφξθσζεο( λφκνη)απφ ην θξάηνο. Ο θξαηηθφο εμαλαγθαζκφο 

απνηπγράλεη φηαλ πξνζπαζεί λα ξπζκίδεη ηηο πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο σο νλ κε απηνλνκία θαη αμηνπξέπεηα, θξηηηθά 

ζπκθέξνληα θαη πξνζσπηθή αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζηα ζηελά φξηα ηνπ λφκνπ πνπ ηνπ θαζνξίδεη ηη λα πξάμεη ζηε 

δσή ηνπ. Φπζηθά δελ αθπξψλσ ηε ζεκαζία ησλ λφκσλ ζε κηα θνηλσλία, 

θαηαιαβαίλσ θαη απνδέρνκαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, φκσο ζεσξψ φηη ζηα δεηήκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ είλαη κηθξή ε 

επηξξνή πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ. Αθνχ ινηπφλ είλαη ππαξθηή ε 

δπζθνιία λα ηθαλνπνηήζνπλ φιεο ηηο πεπνηζήζεηο κέζσ ησλ λφκσλ, θαιφ 

ζα ήηαλ λα ππήξρε κηα επειημία ζην δήηεκα ηεο επζαλαζίαο πνπ αθνξά 

θαη’εμνρήλ ζην πσο απνθαζίδσ λα δξάζσ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

δσήο, πψο λα θιείζσ ηελ ‘απιαία’ ηνπ βίνπ κνπ. Όπσο είπα θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην δελ είκαη ππέξ ηεο αλαξρίαο θαη ηεο απζαηξεζίαο, 

φκσο δελ κπνξψ λα κελ παξαδερηψ φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε 
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επζαλαζία είλαη ην θαιχηεξν ηέινο ζε κηα πνξεία δσήο κε ηηο ηάδε ή ηηο 

δείλα αμίεο. Η αλζξψπηλε ηδηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εγγελή 

αμία θαη δελ δηαθξίλσ γηαηί λα είλαη αζχκβαηε κε ηελ επζαλαζία. Η θάζε 

πεξίπησζε αζζελνχο είλαη δηαθνξεηηθή γη’απηφ θαη πξέπεη θάζε 

πεξίπησζε λα εμεηάδεηαη δηεμνδηθά απ’φιεο ηηο πιεπξέο( αζζελήο, ηαηξφο, 

ζπγγελείο) γηα λα παξζεί κηα απφθαζε πεξί πξφσξνπ ζαλάηνπ. 

Καηαιαβαίλσ ηε δπζθνιία λα βξεζεί κηα θαηάιιειε αξρή πνπ ζα 

αλαιάβεη απηφ ην ηεξάζηην έξγν φκσο θαη ε ηζρχο ελφο λφκνπ 

θαηεγνξεκαηηθνχ δελ είλαη νχηε ε επηζπκεηή νχηε ε θαιχηεξε ιχζε.  

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθθξάζνπλ άπνςε γηα ην πψο ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο, αθφκε 

θαη λα επηιέμνπλ έλαλ αλψδπλν πξφσξν ζάλαην, αλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο 

είλαη ζαθή θαη ινγηθά ηφηε ζα πξέπεη λα εηζαθνχγεηαη ε επηζπκία ηνπο. Η 

απαίηεζή ηνπο απηή έρεη πξνέιζεη έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ηνπ βίνπ ηνπο 

σο φινλ θαη ε ησξηλή ηνπο εηθφλα δελ ζπκβαδίδεη κε εθείλε πνπ είραλ 

άξα κε ζέινληαο λα ράζνπλ ηελ απηφ-εθηίκεζε θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο, 

αζθνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη επηζπκνχλ ην ζάλαην. ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε ή ζε αζζελείο κε 

άλνηα πξέπεη λα αθνινπζνχκε ηελ αξρή ηεο αγαζνπξαμίαο θαη λα 

πξνθξίλνπκε ην αιεζηλφ ηνπο ζπκθέξνλ. Πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε εάλ ε 

θαηάζηαζε ηεο κφληκεο αλαηζζεζίαο φπνπ παξέρεηαη απφ έλα ζσιελάθη 

ηξνθή θαη λεξφ ή ε θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο ζχγρπζεο φπνπ ν αλντθφο 

αζζελήο δελ δηαηζζάλεηαη νχηε ηηο βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο( π.ρ. ηελ 

αλάγθε λα πάεη ηνπαιέηα), είλαη θαηαζηάζεηο πνπ ζέβνληαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ή εμεπηειίδνπλ ηε δσή; Ση επηειίδεη πεξηζζφηεξν ην 

ζπλνιηθφ βίν ηνπ αλζξψπνπ- ν ζάλαηνο ή νη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο; 

Καηά ηελ άπνςή κνπ ην δεχηεξν επηειίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ άλζξσπν. 

Άξα, ππνζηεξίδσ φηη ε επζαλαζία εμαθνινπζεί λα είλαη κηα πξαθηηθή 
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ζπκβαηή κε ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα, ηελ νπνία εάλ ηε ρεηξηζηνχκε κε 

πξνζνρή, απνθεχγνληαο ηηο παγίδεο θαη ηηο απζαηξεζίεο, ζα κπνξέζνπκε 

λα πξνζηαηέςνπκε ηελ απηνλνκία θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ε κνίξα ή ε θχζε ή ν Θεφο ηνπο έθεξε ζε κηα κε-αλαζηξέςηκε θαη 

πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ  

 ην θεθάιαην πνπ κφιηο νινθιήξσζα έγηλε ιφγνο, εθηφο ησλ 

άιισλ, γηα ηε λνκνζεζία γχξσ απφ ηελ επζαλαζία θαη ην ξφιν πνπ απηή 

πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ζε δεηήκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ. ’απηφ ην 

θεθάιαην ζα εμεηάζσ ιίγν πην δηεμνδηθά ηνπο ηζρχνληεο θψδηθεο πεξί 

επζαλαζίαο, ρσξίο φκσο λα πξνβψ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε απηψλ, ρσξίο 

δειαδή λα αλαθεξζψ ζηηο πξνεγνχκελεο δηαηππψζεηο ηνπο. Η εμέηαζε 

ηεο λνκηθήο δηάζηαζεο είλαη απαξαίηεηε, κηαο θαη ζα δνχκε μαλά ηηο 

αξρέο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ππφ ην θσο ηνπ λφκνπ αιιά 

θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα κηιήζνπκε ιίγν θαη γηα ηνπο γηαηξνχο, 

ζηνπο νπνίνπο  αλαθέξζεθα ειάρηζηα ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Ση καο 

ιέεη ινηπφλ ν Πνηληθφο Κψδηθαο θαη ν Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο 

πεξί επζαλαζίαο;  

 Ξεθηλψληαο απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ηα ζρεηηθά άξζξα είλαη ην 

299,300 θαη 301 ηα νπνία ζεκεηψλνπλ:  

«Άξζξν 299:  Αλζξσπνθηνλία µε πξφζεζε 

1. Όπνηνο µε πξφζεζε ζθφησζε άιινλ ηηµσξείηαη µε ηελ πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ ή µε ηζφβηα θάζεηξμε.  
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2. Αλ ε πξάμε απνθαζίζηεθε θαη εθηειέζηεθε ζε βξαζµφ ςπρηθήο 

νξµήο,  επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο πξφζθαηξεο θάζεηξμεο.» 

«Άξζξν 300: Αλζξσπνθηνλία µε ζπλαίλεζε 

Όπνηνο απνθάζηζε θαη εθηέιεζε αλζξσπνθηνλία χζηεξα απφ ζπνπδαία 

θαη επίµνλε απαίηεζε ηνπ ζχµαηνο θαη απφ νίθην γη’ απηφλ πνπ έπαζρε 

απφ αλίαηε αζζέλεηα ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε.» 

«Άξζξν 301 : πµµεηνρή ζε απηνθηνλία 

Όπνηνο µε πξφζεζε θαηέπεηζε άιινλ λα απηνθηνλήζεη, αλ ηειέζηεθε ε 

απηνθηνλία ή έγηλε απφπεηξά ηεο θαζψο θαη φπνηνο έδσζε βνήζεηα 

ζ’απηή ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε.» 

 Ο Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο, απ’ηελ άιιε ζεκεηψλεη: 

«Άξζξν 29: Ιαηξηθέο απνθάζεηο ζην ηέινο ηεο δσήο 

1. Ο ηαηξφο, ζε πεξίπησζε αλίαηεο αζζέλεηαο πνπ βξίζθεηαη ζην ηειηθφ 

ηεο ζηάδην, αθφκε θαη αλ εμαληιεζνχλ  φια ηα ηαηξηθά ζεξαπεπηηθά 

πεξηζψξηα, νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ 

ςπρνζσκαηηθψλ πφλσλ ηνπ αζζελή. Σνπ πξνζθέξεη παξεγνξεηηθή αγσγή 

θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο νηθείνπο ηνπ αζζελή πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. ε θάζε πεξίπησζε, ζπκπαξίζηαηαη ζηνλ αζζελή κέρξη ην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ θαη θξνληίδεη ψζηε λα δηαηεξεί ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ 

κέρξη ην ζεκείν απηφ. 

2. Ο ηαηξφο ιακβάλεη ππφςε ηηο επηζπκίεο πνπ είρε εθθξάζεη ν αζζελήο, 

αθφκε θαη αλ, θαηά ην ρξφλν ηεο επέκβαζεο, ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε 

λα ηηο επαλαιάβεη.  

3. Ο ηαηξφο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη ε επηζπκία ελφο αζζελή λα πεζάλεη, 

φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην, δελ ζπληζηά λνκηθή 

δηθαηνιφγεζε γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ.»  

 Παξέζεζα ηα θνκκάηηα απηνχζηα γηα λα κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

παξεξκελεηψλ θαη ζα πξνβψ επζχο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ απηά. 

Σν θχξην ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηελ επζαλαζία έληνλα λνκηθφ(πνηληθφ) 

πξφβιεκα είλαη φηη επηρεηξεί ε έλλνκε ηάμε λα ζπκβηβάζεη αθελφο ηελ 
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παξαδνρή φηη δελ ππάξρεη « αλάμηα ηνπ δελ δσή» θαη φηη φιεο νη θάζεηο 

ηεο αμηψλνπλ ίζνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο κε, αθεηέξνπ, ηε λνκηκνπνίεζε 

κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ πνπ αηηηαηά θαη κε ππαηηηφηεηα 

επηθέξεη βξάρπλζε ηεο ελαπνκέλνπζαο δσήο επηζπεχδνληαο ηνλ πιεζίνλ 

επεξρφκελν ζάλαην.
110

 Σν πξφβιεκα ηεο ηαηξηθήο επζχλεο είλαη απφ ηα 

πιένλ ακθηιεγφκελα. Δπεηδή ε θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν άξξσζηνο 

είλαη κεηαηρκηαθή θαη αλαπφηξεπηα έρνπλ πέζεη νη βηνινγηθέο δσηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, είλαη ακθηζβεηνχκελν θαηά πφζν πεξηβάιιεηαη ίζεο 

πξνζηαζίαο κε ηηο άιιεο θάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Έηζη ε λνκνζεζία 

πξνζπαζεί λα πξνιάβεη ηηο απζαηξεζίεο θαη λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν 

θαηαρξήζεσλ. Όπσο φκσο ππνζηήξημα θαη λσξίηεξα, είλαη δχζθνιν ην 

πνηληθφ δίθαην λα θαζνξίζεη δεηήκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ κε γεληθέο 

λφξκεο. Σν πξφβιεκα ηεο επζαλαζίαο «μππλά» ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ 

ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηα φξηα 

δηαζεζηκφηεηάο ηεο.
111

 Όπσο είδακε θαη απφ ηα άξζξα ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα πνπ παξέζεζα δελ ππάξρεη ζην ειιεληθφ δίθαην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν γηα ηελ επζαλαζίαο γη’απηφ θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ελλνηνινγηθά 

ππάγνληαη ζην ρψξν ηεο επζαλαζίαο θαιχπηνληαη απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα άξζξα. Παξ’φια απηά φκσο ην Πνηληθφ δίθαην θηλείηαη 

κεηαμχ ηεο πεξηνρήο ηνπ θαζήθνληνο λα δηαηεξεζεί ε δσή θαη εθείλεο 

πνπ αθνξά ζην ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα απηνθαζνξηζκφ.
112

 

Γπζηπρψο ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, απ’ηε κηα, θαη απ’ηελ 

άιιε ε αλάγθε ηνπ αζζελνχο λα πεζάλεη κε απηνλνκία θαη απηφ-

θαζνξηζκφ, νθείινληαη γηα ην λνκηθφ θελφ πνπ ππάξρεη. 

 Καιφ είλαη θαη ζε απηφ ην θεθάιαην λα γίλεη κηα ζαθήο 

ελλνηνιφγεζε θάπνησλ νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πνιχ ζπρλά 
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κηιψληαο γηα ηελ επζαλαζία. Πξψηα-πξψηα ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε 

«ζάλαηνο» θαη « ζλήζθσλ άλζξσπνο». ‘Θάλαηνο’ κε ηελ επξεία έλλνηα 

ραξαθηεξίδεηαη ε νξηζηηθή παχζε φισλ ησλ βηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

δειαδή απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δσή.
113

 ‘Θλήζθσλ άλζξσπνο’ απφ 

ηελ άιιε, ραξαθηεξίδεηαη ν αζζελήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή θάζε 

θαηά ηελ νπνία έρεη κπεη ζε δηαδηθαζία κηαο κε-αλαζηξέςηκεο έθπησζεο 

ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ε νπνία κε βεβαηφηεηα θαη κεηά 

παξέιεπζε ζρεηηθά ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ζην ζάλαην.
114

  

 Μεηά απφ απηέο ηηο δηεπθξηλήζεηο κπνξψ λα μαλαγπξίζσ ζηα 

άξζξα πνπ κε απαζρνινχλ. Βιέπνπκε φηη κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο 

πξνζηαηεχεηαη ν αζζελήο απφ εθείλνπο πνπ δε ζέβνληαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη παξεκβαίλνπλ ζε δεηήκαηα δηθαησκάησλ. Δπεηδή 

νη πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξψ φηη πξέπεη λα δηελεξγείηαη ε επζαλαζία 

πεξηιακβάλνπλ ηε βνχιεζε ηνπ αζζελνχο, ε νπνία είλαη λα κελ ηνπ 

ρνξεγεζεί βνήζεηα αιιά λα ηνλ αθήζνπλ λα πεζάλεη ή λα ηνλ βνεζήζνπλ 

λα πεζάλεη, πξέπεη λα δηεξεπλψληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) λα 

πξνέξρεηαη ε επηζπκία εθ βαζέσλ, β) λα αληηκεησπίδεη ν αζζελήο 

ζπλεηδεηά ην θαηλφκελν ηνπ ζαλάηνπ, γ) λα απνηειεί, ίζσο, ε απφθαζε 

κηα θηινζνθηθή ζηάζε δσήο, δ) λα εθηηκάηαη φζν γίλεηαη πην 

αληηθεηκεληθά ην κέγεζνο ησλ βαζάλσλ γηα ηνλ άλζξσπν, θαη ε) λα 

επαλειέγρεηαη ε βνπιεηηθή ζηάζε ηνπ αζζελνχο κεηά απφ θάπνηεο 

κέξεο.
115

 Με απηφ ηνλ ηξφπν πηζηεχσ φηη κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

απζαηξεζίεο θαη λα δνζεί βαξχηεηα ζηε βνχιεζε ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο 

δεηά λα πεζάλεη κε αμηνπξέπεηα θαη έρνληαο ηελ επηινγή ηνπ πσο ζα 

πεζάλεη. Γπζηπρψο ηα άξζξα ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα δελ καο βνεζνχλ 
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ηδηαίηεξα λα δνχκε ηη αθξηβψο ζθέθηεηαη ην θξάηνο γηα ηελ επζαλαζία. 

Σν κφλν πνπ ίζσο είλαη πην μεθάζαξν απφ ην άξζξν 299 είλαη ε 

αλζξσπνθηνλία εθ πξνζέζεσο ηελ νπνία κπνξνχκε λα ηελ 

πξνζηδηάζνπκε κε ελεξγεηηθή επζαλαζία. Αλ θαη πάιη επεηδή δε κηιάεη 

γηα επζαλαζία αθήλεη απ’έμσ ηνλ παξάγνληα ηεο βνχιεζεο ηνπ 

αζζελνχο. Αθφκε θαη ν ηαηξηθφο θψδηθαο δελ δέρεηαη ηε βιάβε ζηνλ 

αζζελή απιά πξνηείλεη παξεγνξεηηθή θξνληίδα θαη λαη κελ κηιάεη γηα ην 

λα έρεη ππ’ φςηλ ηνπ ν γηαηξφο ηελ άπνςε ηνπ αζζελή αιιά δελ 

δηθαηνινγεί ην γηαηξφ εάλ επηζπεχζεη ην ζάλαην( άξζξν29 §3). Δίλαη, 

θαζψο θαίλεηαη, θάπσο αληηθαηηθφ ινηπφλ ην άξζξν 29·απ’ηε κηα λα 

ζέβνκαη ηελ απφθαζε ηνπ αζζελνχο αθφκε θαη αλ αδπλαηεί λα ηελ 

επαλαιάβεη θαη απ’ηελ άιιε ηνλίδεη φηη δελ ζα έρεη λνκηθή πξνζηαζία 

εάλ αθνινπζήζεη ηελ απφθαζε ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο δεηά ην ζάλαην. 

Όιε απηή ε ζχγρπζε θαζψο θαη έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ πεξί 

επζαλαζίαο θαηαδεηθλχνπλ ην πφζν δχζθνιν δήηεκα είλαη.  

 Απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα είλαη ε αμηνπξέπεηα. Βιέπνπκε λα κελ παξνπζηάδεηαη θάπνπ 

ζηνλ Πνηληθφ φκσο ίζσο ελλνείηαη ζην άξζξν 300 φπνπ κηιάεη γηα ηελ 

επίκνλε απαίηεζε ηνπ αηφκνπ λα πεζάλεη, φπνπ δηαθαίλεηαη ε ειεπζεξία 

θαη ε απηνλνκία ηνπ αηφκνπ λα εθθξάζεη ηε βνχιεζε ηνπ θαη λα 

εηζαθνπζζεί. Όπνηνο πξάμεη θάηη ηέηνην έρεη σο πνηλή ηε θπιάθηζε θαη 

πνιιέο θνξέο ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο αιιά θαη ε 

πξφζεζε γηα κείσζε ηεο πνηλήο. Απηφ δείρλεη ίζσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

λφκνπ φηη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο είλαη ζεκαληηθφο γη’απηφ θαη δελ 

ππάξρεη ηζφβηα θάζεηξμε ζε φπνηνλ ην πξάμεη. Δίλαη ιίγν πην ειαζηηθφο, 

δειαδή, εθεί ν λφκνο ζε ζρέζε κε ηελ αλζξσπνθηνλία( άξζξν 299). Με 

απηφ ην άξζξν πξνιακβάλνληαη θαη απζαηξεζίεο πνπ ηπρφλ πξνζβάιινπλ 

ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Πάλησο φπσο θαη λα έρεη ην πξάγκα, άζρεηα 
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απφ ηη κπνξεί λα ππνλνείηαη πίζσ απφ ην λφκν, ε αμηνπξέπεηα είλαη ε 

δπλαηφηεηα λα αλήθεη θαλείο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ηνλ δηαζέηεη φπσο 

ζέιεη( απηφ-δηάζεζε) ιεηηνπξγψληαο σο ππνθείκελν θαη φρη ζαλ 

αληηθείκελν. Σελ αμηνπξέπεηα ηε βιέπνπκε θαη ζηνλ θψδηθα ηαηξηθήο 

δενληνινγίαο φπνπ αλαθέξεηαη ξεηψο λα ζπκπαξίζηαηαη ν ηαηξφο ζηνλ 

αζζελή κέρξη ην ηέινο πξνζηαηεχνληαο ηελ αμηνπξέπεηα. Πνιιέο θνξέο 

φκσο γηα λα πξνζηαηεπζεί ε αμηνπξέπεηα, δελ είλαη αξθεηφ λα απαιχλεηο 

ηνλ πφλν πξνζσξηλά κε αλαιγεηηθά ή ηνλ ςπρηθφ πφλν κε παξεγνξηά. Η 

αμηνπξέπεηα κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί θαη  φηαλ ν αζζελήο εθθξάζεη ηε 

ζέιεζε ηνπ(λα πεζάλεη) θαη απηή πξαγκαηνπνηεζεί. Αθφκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ απηνλνκία ηνπ 

θαη ηελ απηνδηάζεζή ηνπ, είλαη αληίζεην πξνο ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ ην λα 

βηψλεη θαηαζηάζεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηελ πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηνπ 

αηφκνπ( π.ρ. ζθέςε, επηθνηλσλία, ζπλείδεζε, βνχιεζε, ηθαλφηεηα 

απηνπξαγκάησζεο).
116

 Καηά ηε γλψκε κνπ ππάξρεη λνκηθή ππνρξέσζε 

απέλαληη ζηνλ αζζελή πνπ απνθαζίδεη ειεχζεξα λα θχγεη απφ ηε δσή, 

κεηά απφ ψξηκε θαη καθξά ζθέςε, θαη δηα ηνχην δελ ζα πξέπεη λα 

θαηαζηέιιεηαη απηή ηνπ ε βνχιεζε απφ πνηληθά κέζα.  

 Ση ζπκβαίλεη φκσο κε ηνλ ηαηξφ πην ζπγθεθξηκέλα; Ο ηαηξφο 

ζ’απηέο ηηο πεξηπηψζεηο βηψλεη αλακθηζβήηεηα ςπρηθή πίεζε, φκσο 

απ’φηη θαίλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο δελ αίξεηαη ν θαηαινγηζκφο ηνπ 

εμαηηίαο απηήο ηεο πίεζεο. Σν πξνηηκφηεξν ζα ήηαλ θπζηθά λα κελ 

ρξεηαζηεί λα εθαξκνζηεί θάπνηνο λφκνο ζε γηαηξφ αιιά ε ζπλείδεζή ηνπ 

λα είλαη ε ίδηα λφκνο γη’απηφλ. Δπεηδή φκσο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο 

επηζηεκφλσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ εμνπζία πνπ ηνπο δίλεη ην 

επάγγεικά ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζε θαηαρξήζεηο θαη απζαηξεζίεο γη’απηφ 

ππάξρεη ν λφκνο. Όπσο γλσξίδνπκε θαη φπσο ήδε έρνπκε πεη, ν γηαηξφο 
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ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ αζζελή γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη λα 

ιάβεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ αιιά θαη φπσο καο ελεκεξψλεη ην ν θψδηθαο 

ηαηξηθήο δενληνινγίαο λα ηνπ ζπκπαξαζηέθεηαη σο ην ηέινο, ρσξίο λα 

θάλεη αλαθνξά ζηελ επζαλαζία σο ηξφπν ζπκπαξάζηαζεο θαη απάιπλζεο 

ηνπ πφλνπ(ςπρηθνχ ή ζσκαηηθνχ). ηφρνο ηεο ηαηξηθήο δελ είλαη απ’φηη 

θαίλεηαη ε θαηαπνιέκεζε κηαο αζζέλεηαο αιιά ε «θνχξα» ελφο 

πξνζψπνπ, ε ειάθξπλζε θαη αλαθνχθηζή ηνπ, πξνζπαζψληαο λα 

δηαηεξεζεί ε αμηνπξέπεηα θαη ε απηνλνκία ηνπ.
117

 Γπζηπρψο ε ζηάζε 

πξνο ηελ επζαλαζία δελ θαζνξίδεηαη μεθάζαξα, αιιά πνιχ αφξηζηα 

αθήλνληαο θελφ γηα ην ηη ελλνεί αμηνπξεπή ζάλαην. Δίλαη απιά έλαο 

ζάλαηνο κε ςπρηθή ππνζηήξημε ή ελεξγεηηθή βνήζεηα ζε απηφλ; Σν 

αδηακθηζβήηεην είλαη φηη πξέπεη ν ηαηξφο λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα 

ζπκθέξνληα ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο ηνπ. Όκσο εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ επηβάιιεηαη θαη 

κηα δηαθξηηηθή επρέξεηα απφ ηνπο λφκνπο θαη ηνπ θψδηθεο γηα ηελ 

επηινγή ηεο αγσγήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ηαηξφο. Μπνξεί ν ξφινο ηνπ 

δηθαίνπ λα είλαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο φκσο πξέπεη ζεσξψ ν ξφινο ηνπ 

λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο λέεο 

επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο. Ο Βνχιηζνο καο επηζεκαίλεη ηνλ παηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα ηεο πνηλήο ν νπνίνο αλ ζπλδπαζηεί κε ηνπο παξαθάησ ιφγνπο 

θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ πνηληθή επέκβαζε ζηελ επζαλαζία. Απηνί νη 

ιφγνη είλαη: α) πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν πνπ είλαη δχζθνιν λα 

ζπγθεληξψζεηο απνδείμεηο, β) αθνξά ην χςηζην αγαζφ ηεο δσήο, γ) ζε 

θάζε ηαηξηθή πξαθηηθή πθίζηαηαη έλα είδνο πξνλνκίνπ θαη εμνπζίαο θαη 

δ) ε ζέζε ηνπ αξξψζηνπ ζηελ επηζαλάηην θάζε είλαη ηδηαηηέξσο επάισηε 

γη’απηφ θαη ππνηάζζεηαη επθνιφηεξα ζηε θξφλεζε ηνπ ηαηξνχ.
118

 

Πξνζσπηθά, έρσ κηα έλζηαζε γηα ην β ιφγν. Μηιάκε γηα ην χςηζην αγαζφ 
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ηεο δσήο ην νπνίν νπδφισο δελ απαμηψλσ, φκσο δελ κπνξψ λα δερηψ φηη 

έλαο άλζξσπνο θαζεισκέλνο ζην θξεβάηη, παξάιπηνο απφ ην ιαηκφ θαη 

θάησ, πνπ ππνζηεξίδεηαη κεραληθά θαη πνπ νχηε ηηο βαζηθέο βηνινγηθέο 

ηνπ αλάγθεο λα θαιχςεη κφλνο ηνπ δελ κπνξεί , δελ ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα θχγεη απφ ηε δσή επεηδή ην πνηληθφ δίθαην 

ππνζηεξίδεη ην αγαζφ ηεο δσήο. Ο ηαηξφο φηαλ ππάξρεη ηφζε 

απζηεξφηεηα απφ ην λφκν δελ ζα πξάμεη ζε πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ηε βνχιεζε ηνπ αζζελνχο απφ θφβν. Αλαξσηηέκαη εάλ απηφ είλαη ζσζηφ. 

Μηιάκε γηα απηνθαζνξηζκφ θαη απηνλνκία ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

πξαγκαηηθά εθιείπνπλ θαη ζεσξψ φηη ε θαιχηεξε πξαθηηθή γηα ηέηνηνπ 

είδνπο πεξηπηψζεηο είλαη λα θιείζεη ν αζζελήο ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ 

φπσο απηφο ζεσξεί θαιχηεξα.  

 Ξαλαγπξίδνληαο ζην ξφιν ηνπ ηαηξνχ, είλαη ν κφλνο αξκφδηνο λα 

θξίλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη λα πξνηείλεη βάζεη θάπνησλ 

θξηηεξίσλ ηηο πηζαλέο ιχζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ έρνληαο φκσο 

ζην κπαιφ ηνπ φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

αξξψζηνπ. Έλα θξηηήξην είλαη θαη ηνπ «άζθνπνπ» ζπλέρηζεο ηεο αγσγήο. 

Όηαλ είλαη απνδεδεηγκέλν φηη ν αζζελήο δελ βειηηψλεηαη απφ ηελ αγσγή, 

νχηε ηνλ βνεζάεη, νχηε ηνλ θξαηάεη ζηάζηκν πνιιέο θνξέο, είλαη κάηαην 

θαη αληίζεην πξνο ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ λα ζπλερίδεηαη ε αγσγή. Όκσο 

μεθάζαξα ιέγεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ θψδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο 

φηη αθφκε θαη αλ ν αζζελήο έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα πεζάλεη θαη 

απηφ ην γλσξίδεη ν ηαηξφο θαη ην πξάμεη, δελ πξνζηαηεχεηαη λνκηθά 

δηθαηνινγψληαο ηελ πξάμε ηνπ κε βάζε ηε βνχιεζε ηνπ αζζελνχο. Όπσο 

έρσ πεη ζε πνιιά ζεκεία, δελ είκαη ππέξ ηεο απζαίξεηεο αθαίξεζεο ηεο 

δσήο αλζξψπσλ απιά αθνινπζψληαο ην κνηίβν ησλ εζηθψλ αξρψλ δελ 

κπνξψ λα ζεσξήζσ ιάζνο ηελ επζαλαζία θαη αζχκβαηε κε ηελ 

αλζξψπηλε ηδηφηεηα ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο λφζνπ φπνπ θάζε επηηαγή ησλ 
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παξαπάλσ αξρψλ θαηαπαηείηαη. Δμ’νχ θαη ε επηζπκία κνπ γηα 

ειαζηηθφηεηα ηνπ λφκνπ απέλαληη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο.  

 πλνςίδνληαο, παξέζεζα θάπνηα θνκκάηηα ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

θαη ηνπ Κψδηθα Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε δπζθνιία 

λα κηιήζνπκε θαη λα βξνχκε κηα άθξε γηα ηελ επζαλαζία απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ν φξνο, ζαλ φξνο, δελ αλαθέξεηαη πνπζελά μεθάζαξα. Καηαιαβαίλσ 

ην ξφιν ηνπ δηθαίνπ φκσο, θαηά ηε γλψκε κνπ ρξεηάδεηαη 

επαλαπξνζδηνξηζκφ.  Ο ξφινο ηνπ ηαηξνχ είλαη ηδηαηηέξσο δχζθνινο γηα 

λα έρεη λα αληηκεησπίζεη, εθηφο ησλ άιισλ,  θαη ηε πνηληθή επέκβαζε 

ζην έξγν ηνπ. Ίζσο εάλ κε θάπνην καγηθφ ηξφπν ππήξρε ε ζηγνπξηά φηη 

δελ ζα ππάξμνπλ απζαηξεζίεο απφ ηε ζθνπηά ηνπ γηαηξνχ, αιιά ζα 

επηηεινχζε ην έξγν ηνπ κε ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε δσή, ηφηε κπνξεί 

θαη ν λφκνο λα γηλφηαλ ιίγν πην αλνηρηφο. Απηφ ίζσο λα επηηεπρζεί κε ηνλ 

ζηελφηεξν έιεγρν απφ ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ 

ηπρφλ πθίζηαληαη θαηαρξήζεηο εμνπζίαο απφ κέξνπο θάπνησλ 

ζεξαπφλησλ ηαηξψλ. ηφρνο κνπ είλαη πάλησο ε αλαζεψξεζε ησλ λφκσλ, 

ζέηνληαο ζην πιαίζην ηνπο  ηνλ φξν επζαλαζία, πνπ ίζσο δελ ππάξρεη απφ 

θφβν ηεο θνηλήο γλψκεο, επεηδή είλαη έλαο φξνο πνπ ν θφζκνο ζεσξεί 

αξλεηηθφ θαη ν λνκνζέηεο πηζηεχσ φηη δελ ζέιεη λα εηζάγεη μεθάζαξα 

θάηη ηφζν ακθηιεγφκελν απφ πνιιέο πιεπξέο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 Η εζηθή θηινζνθία ζην ζχλνιφ ηεο αζρνιείηαη κε ην πεξί ηνπ 

πξαθηένπ εξψηεκα θαη πξνζπαζεί λα νξίζεη ηη είλαη αγαζφ. Πξνζπαζεί 

λα θαζνδεγήζεη ηελ αλζξψπηλε πξάμε κπξνζηά ζε δηιεκκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σν αλζξψπηλν νλ ζπλίζηαηαη απφ ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία 
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είλαη θνκκάηη ηεο δσηθήο ηνπ θχζεο άξα απαξαίηεηα γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη απφ ειεπζεξία. Απηφ ην δεχηεξν ζηνηρείν είλαη 

πνπ θαζηζηά ηνλ άλζξσπν έλα εζηθφ νλ πνπ είλαη θνξέαο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη πξάμεο. Ωο θνξείο πξάμεσλ νη άλζξσπνη έρνπλ 

επζχλε ηφζν απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη απέλαληη ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Ο άλζξσπνο καο ελδηαθέξεη ινηπφλ γηαηί είλαη έλα 

θνηλσληθφ νλ άξα θαη εζηθφ, θαη σο ηέηνην δηέπεηαη απφ ειεπζεξία, 

απηνλνκία, αμηνπξέπεηα, απηφ-θαζνξηζκφ. Απηέο νη αμίεο απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα λα ζηεξηρηνχλ φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, φπσο είλαη 

θαη ην δηθαίσκα ζηε δσή ή ζην ζάλαην. 

Η δσή ιέκε έρεη εγγελή αμία, είλαη δειαδή αμία θαζ’εαπηή, δελ 

είλαη εξγαιεηαθή νχηε απιά ππνθεηκεληθή. Παξ’φιεο ηηο εζηθέο ζεσξίεο 

πνπ ππάξρνπλ φκσο ε δσή είλαη εμ’νξηζκνχ έλα αλνηρηφ ζχζηεκα, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη δηαξθψο κεηαβάιιεηαη, άξα θάπνηεο θνξέο ηα πξαθηηθά 

δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο εζηθέο ζεσξίεο σο έρνπλ.
119

 Οη εζηθέο επηηαγέο ρξεηάδνληαη 

ζπλερψο αλαζεψξεζε κηαο θαη αιιάδνπλ θαη νη παξάγνληεο πνπ 

θαζηζηνχλ εζηθψο νξζή κηα πξάμε. 

Η αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο έιπζε πνιιά ρξφληα 

πξνβιήκαηα θαη βειηίσζε ηελ πνηφηεηα δσήο απμάλνληαο ην πξνζδφθηκν 

δσήο. Γέλλεζε φκσο θαη πνιιέο πεξηπινθέο εζηθνχ ραξαθηήξα. 

Γπζηπρψο ή επηπρψο ε ηαηξηθή ελψ έθαλε απηά δελ θαηάθεξε λα δψζεη 

αζαλαζία. Ο άλζξσπνο είλαη ζλεηφο θαη ε χπαξμε ηέξκαηνο ζηε 

δηαδξνκή ηνπ είλαη δεδνκέλε.  

Η επζαλαζία είλαη έλα απφ ηα πεξίπινθα, ίζσο ην πην ζεκαληηθφ, 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηέινο απηήο ηεο δηαδξνκήο. Οη πξνυπνζέζεηο 
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ηεο είπακε φηη είλαη ε παξάθιεζε ηνπ αζζελνχο θαη ν βέβαηνο, επψδπλνο 

ζάλαηνο. πλνιηθά πξφθεηηαη γηα ην ζθφπηκν ηεξκαηηζκφ ηεο δσήο ελφο 

πλεπκαηηθά δηαπγνχο θαη απσδχλσο ζλήζθνλησο αηφκνπ χζηεξα απφ 

δηθή ηνπ απαίηεζε κε πξφζεζε  λα επηζπεπηεί ν βέβαηνο θαη καξηπξηθφο 

ηνπ ζάλαηνο θαη λα αλαθνπθηζζεί απφ ην δπζβάζηαθην πφλν.
120

 Παίξλεη 

δηάθνξεο κνξθέο πνπ ε θάζε κηα έρεη ηα δηθά ηεο δεηήκαηα θαη 

δπζθνιίεο. Απ’ηελ κηα ν Καλη, κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο 

απηνθηνλίαο, καο ιέεη φηη δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη ε επζαλαζία κε ηελ 

αλζξψπηλε ηδηφηεηα θαη αθνινπζεί ηεο δηαηππψζεηο ηνπ θαζνιηθνχ λφκνπ 

θαη ηεο αλζξσπφηεηαο γηα λα καο ην ηεθκεξηψζεη. Ο Dworkin απ’ηελ 

άιιε πξνβάιεη ηελ ηεξφηεηα θαη ηελ εγγελή αμία ηεο δσήο ιφγσ ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα επνδσζνχλ φιεο νη επελδχζεηο πνπ έρνπκε θάλεη ζε 

απηή, ρσξίο φκσο λα μεράζεη λα κηιήζεη γηα ηα θξηηηθά ζπκθέξνληα πνπ 

έρεη ν θαζέλαο γηα ην θαηά πφζν θάπνηεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα 

επνδσζνχλ θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηηο εμαηξέζεηο ζηελ ηεξφηεηα ηεο 

δσήο.  

Καη’εκέ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ λαη, ζεσξψ φηη πξέπεη λα 

πθίζηαηαη ε επζαλαζία γηαηί είλαη ην κφλν κέζν γηα λα πξνζηαηεπηεί ε 

απηνλνκία θαη ε αμηνπξέπεηα ελφο αλζξψπνπ. Γηα κέλα ην λα δηαηεξείηαη 

ζηε δσή έλαο άλζξσπνο πνπ ζε ηίπνηε δελ ιεηηνπξγεί σο άλζξσπνο απιά 

θπηνδσεί είλαη έγθιεκα θαη φρη ην αληίζεην, γηαηί δελ κπνξεί λα 

νινθιεξψζεη ηηο επελδχζεηο ηνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ, γηαηί δελ κπνξεί λα 

είλαη θνξέαο δξάζεο, γηαηί δελ ππεξεηνχληαη ηα θξηηηθά ηνπ ζπκθέξνληα 

θαη γηαηί νπζηαζηηθά δελ δεη. Δμαηξνχληαη νη αζζελείο πνπ έρνπλ δειψζεη 

κε ηηο «ελ δσή» δηαζήθεο φηη δελ επηζπκνχλ λα πεζάλνπλ, πνπ θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε πάιη ζεβφκαζηε ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ επηζπκνχλ λα ηειεηψζνπλ ηνλ βίν ηνπο.  Η δσή είλαη γηα λα βηψλεηαη 
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θαη φρη γηα λα θάζεηαη θάπνηνο άπξαγνο, θαζεισκέλνο απφ κηα αζζέλεηα, 

ρσξίο λα ζέιεη λα δεη έηζη. Σν δηθφ κνπ δήηεκα θαη πξφβιεκα είλαη ην φηη 

έλαο άλζξσπνο πνπ ηνλ βξήθε κηα αξξψζηηα θαη ηνπ ζηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα λα δήζεη φπσο είρε ζθνπφ πξηλ απφ απηφ ην γεγνλφο θαη δελ 

ζέιεη πηα λα δήζεη κε ηα δεδνκέλα απηήο ηεο αξξψζηηαο αιιά πξνηηκάεη 

λα θχγεη απφ ηε δσή δηαηεξψληαο ηελ αμηνπξέπεηα πνπ ζεσξεί φηη ζα έρεη 

, δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη νχηε ζαλ παξάθξνλαο απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ νχηε ζαλ εγθιεκαηίαο απφ ην λφκν, θαη κάιηζηα λα 

πξνζπαζεί λα πείζεη ην εθάζηνηε δηθαζηήξην φηη απηή ε απφθαζε δελ 

είλαη ιάζνο. Γελ αθπξψλσ νχηε ηνπο λφκνπο νχηε ηηο εζηθέο ζεσξίεο πνπ 

αλέθεξα, ίζα- ίζα ηηο ζέβνκαη θαη γη’απηφ ηηο ζπκβνπιεχνκαη σο άμνλεο 

ζεσξεηηθνχο. Απιά ε άπνςε κνπ θιίλεη πην πνιχ ζην λα βιέπσ ην 

δήηεκα ηεο επζαλαζίαο ζαλ έλα δξφκν ή κηα επηινγή πνπ ζθξαγίδεη ηνλ 

πξφηεξφ κνπ βίν παξά ζαλ κηα πξαθηηθή πνπ αθπξψλεη ην πξνεγνχκελν 

βίν κνπ επεηδή ηψξα δελ κπνξψ λα ηνλ ζπλερίζσ κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

Όζνλ αθνξά ηνλ επεκβαηηθφ ξφιν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζην έξγν 

ηνπ ηαηξνχ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. Η πνιπζρηδήο νξγάλσζε 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο απαηηεί εμεηδίθεπζε θαη πινπξαιηζκφ ηνλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ θάιπςε φισλ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ. 

Όπσο αλέθεξα θαη ζηελ Δηζαγσγή, ε άπνςή κνπ δελ είλαη 

δνγκαηηθή. ηελ παξνχζα θάζε, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ηα δεδνκέλα 

ηείλσ ππέξ ηεο επζαλαζίαο, ηφζν ηεο Παζεηηθήο φζν θαη ηηο Δλεξγεηηθήο  

κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλέθεξα παξαπάλσ. Όκσο ν εζηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο δελ ηειεηψλεη πνηέ θαη γη’απηφ θξαηάσ κηα επηθχιαμε 

γηα δεηήκαηα πνπ ζίγνπξα δελ ζα έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. Γηα κέλα ην δχζθνιν είλαη λα κπνξέζνπκε λα δηαζθαιίζνπκε 

ηηο αξρέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα κε ηελ πξαθηηθή ηεο 

επζαλαζίαο δηαζθαιίδνληαο φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη 
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πξνυπνζέζεηο πξηλ ζαλαησζεί έλαο άλζξσπνο, αθξηβψο ιφγσ ηνπ κε- 

αλαζηξέςηκνπ απηήο ηεο επηινγήο. Πξνο απνθπγήλ παξεξκελεηψλ ησλ 

ζέζεψλ κνπ, λα δειψζσ φηη δελ είκαη ππέξ ηεο απηνθηνλίαο, ίζα- ίζα ηε 

δηαθξίλσ απφ ηελ επζαλαζία. Σν εξψηεκα πνπ ζέισ λα ζέζσ ζην 

θιείζηκν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη: ‘ηη είλαη πξνηηκφηεξν έλαο ζάλαηνο 

πνπ ζα έρεη επηηεπρζεί χζηεξα απφ απηφλνκε θαη ειεχζεξε άζθεζε ηεο 

βνχιεζεο ζαο ή έλαο ζάλαηνο απξφβιεπηνο σο ην πψο, πφηε θαη γηαηί;’ 

Δγψ απάληεζα ζ’απηφ ην εξψηεκα θαη έηζη δηθαηνινγείηαη ε άπνςε κνπ. 

Δζείο;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Beauchamp T.M., Childress J.F, The principles of biomedical ethics, 

Oxford University Press, New York: 2001 

 

Beauchamp, T.L., Δσζαλαζία: θηιοζοθηθές, ηαηρηθές θαη λοκηθές 

δηαζηάζεης, κηθ: Καληδφια Βεαηξίθε, πξνι.: Μνπληνθαιάθεο Θεφδσξνο, 

επηκ.: Πηηζηιίδεο Μηράιεο, Αζήλα: 2007 

 

Βνχιηζνο, Π., Ζ ποηληθή προβιεκαηηθή ηες εσζαλαζίας, εθδ.: άθθνπια, 

Αζήλα: 2006 

 

Dworkin, R., Ζ επηθράηεηα ηες δωής, Ακβιώζεης, εσζαλαζία θαη αηοκηθή 

ειεσζερία, απνδ.- εηζ.: Φίιηππνο Βαζηιφγηαλλεο, επίκεηξν: Παχινο 

νχξιαο, εθδ.: Αξζελίδε, Αζήλα: 2013 

 

Kant, I., Τα ζεκέιηα ηες κεηαθσζηθής ηωλ εζώλ, εηζ.-κεη.-ζρνι.: Γηάλλεο 

Σδαβάξαο, εθδ.: Γσδψλε, Αζήλα- Γηάλλελα: 1984 

 

Korsgaard C., “Kant’s Formula of Humanity’, in Creating the Kingdom 

of Ends, pp. 106-131, Cambridge University Press, Cambridge: 2000 

 

Μαλσιάθνπ Κ., Βηδάιεο Σ., «Έθζεζε γηα ηνπο βην-ηαηξηθνχο 

πεηξακαηηζκνχο ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο θιηληθέο δνθηκέο θαξκάθσλ» 

 



69 
 

O’Neil O., ‘Universal laws and ends-in-themselves’, in Constructions of 

Reason- Explorations of Kant’s Practical philosophy, pp. 126-144, 

Cambridge University Press, Cambridge: 1990 

 

Πξσηνπαπαδάθεο, Δπάγ. Γ., Ζ εσζαλαζία απέλαληη ζηε ζύγτρολε 

βηοεζηθή, Αζήλα: 2003, εθδφζεηο άθθνπια 

 

νχξιαο, Π., Γίθαηο, εζηθή θαη Βηοεζηθή(ζεωρεηηθή ζεκειίωζε)  

Timmons M., Moral Theory, chapter 7, pp. 151-187, Rowman and 

Littlefield publishers, Oxford: 2002 

 

Σζηλφξεκα η.,  « Η βηνεζηθή θαη ε ζχγρξνλε θξηηηθή ηεο πξάμεο. Η 

εζηθή ζηελ επνρή ηεο βηνηερλνινγίαο» ζην Γεσθαιίωλ, Γεθέκβξηνο: 

2006, ζζ. 213-250 

 

Van Zyl, L.,  Death and Compassion, Burlighton: 2000 

 

Wood A., Kant’s Ethical thought, pp. 91-97 & 111-155, Cambridge 

University Press, Cambridge: 1999 

 


