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«Δφο πράγματα γεμίηουν τθν ψυχι
με πάντοτε καινοφριο και μεγαλφτερο καυμαςμό και δζοσ,
όςο πιο ςυχνά και επίμονα ο ςτοχαςμόσ αςχολείται με αυτά:
Ο ζναςτροσ ουρανόσ υπεράνω μου, και ο θκικόσ νόμοσ εντόσ μου..
Τα βλζπω εμπρόσ μου και τα ςυνδζω άμεςα με τθ ςυνείδθςθ τθσ φπαρξισ μου..»
Immanuel Kant
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Ππόλογορ
Ο πακάνπαζμξ θυαμξ ημο ακενχπμο βζα ημκ ακαπυθεοηημ εάκαημ ηαεχξ ηαζ ημ
ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ιμο κα αζπμθδεχ ιε ηδκ δεζηή εεςνία ημο Κακη ζε αζμδεζηά
δζθήιιαηα υπςξ ημ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ ηαζ ηδξ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδξ αοημηημκίαξ,
ήηακ έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ πμο ιε χεδζακ κα παναημθμοεήζς ημ Γζαηιδιαηζηυ Πνυβναιια
Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ «Βζμδεζηή» ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ.
Ζ Βζμδεζηή, δ μπμία ηαη’ ελμπήκ ιεθεηά ηα γδηήιαηα γςήξ ηαζ εακάημο, ηέκηνζζε
απυ ηδκ ανπή ημ εκδζαθένμκ ιμο. Μέζα απυ ηζξ δεζηέξ εεςνίεξ ηςκ ζπμοδαίςκ θζθμζυθςκ
ιαξ, πνμζέββζζα ηαίνζα δεζηά γδηήιαηα πμο απαζπμθμφκ ημκ ζδιενζκυ άκενςπμ ηαζ
πνμαθδιαηίζηδηα ιε δεζηά δζθήιιαηα πμο ακαθφμκηαζ μθμέκα πζμ έκημκα ηαζ πζεζηζηά ζηδ
ζφβπνμκδ ημζκςκία ιαξ, υπμο μζ αζμηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηνέπμοκ ιε ζθζββζχδεζξ νοειμφξ.
Θέθμκηαξ κα ειααεφκς πενζζζυηενμ ζημ ανπέβμκμ ηαζ άθοημ αοηυ πνυαθδια ημο ακενχπμο,
ζημκ ακαπυηνεπημ εάκαημ, επέθελα ςξ εέια ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ιμο «Δπζαλαζία θαη
Ιαηξηθά Υπνβνεζνύκελε απηνθηνλία: Μία Βηνεζηθή πξνζέγγηζε». Όθμξ μ ζφβπνμκμξ δοηζηυξ
πμθζηζζιυξ ανκείηαζ κα ζοιαζααζηεί ιε ηδκ φπανλδ ημο εακάημο, επζδίδεηαζ ζε ιζα
ημοθημφνα ρεοδμ-αεακαζίαξ ηαεχξ παζπίγεζ κα εδναζχζεζ ηδκ μζημδυιδζδ εκυξ άηνςημο
πνμδβιέκμο ηαζ ηεπκμθμβζηά ζζπονμφ ηυζιμο, μ μπμίμξ δίκεζ θφζεζξ ζε ηάεε πνυαθδια. Έκα
είδμξ πμθοιέηςπμο πμθέιμο, υπμο μ εάκαημξ απμηεθεί ήηηα ηαζ απμηοπία ακηί βζα θοζζηυ
ζδιείμ ζημκ ηφηθμ ηδξ γςήξ. Ο πυθειμξ παναιέκεζ θοζζηά αηεθέζθμνμξ, ιάηαζμξ, ηαζ μ
άκενςπμξ ακχνζιμξ ηαζ αιήπακμξ ιπνμζηά ζηα ιεβάθα γδηήιαηα πμο ένπμκηαζ κα ηθμκίζμοκ
ημκ «ηέθεζμ» ηυζιμ ημο, υπςξ δ δεζηή απμδμπή ή ιδ ηδξ εημφζζαξ επζθμβήξ ημο εακάημο ςξ
θφηνςζδ απυ επχδοκδ ηαζ πμθφπνμκδ αζεέκεζα. Σμ δίθδιια ηδξ εοεακαζίαξ, ίζςξ απμηεθεί
έκακ δοκαιζηυ ηαζ ζδιαζζμδμηδιέκμ ακηίθμβμ ζηδκ άνκδζδ ημο ζφβπνμκμο πνμδβιέκμο
ηυζιμο κα απμδεπηεί ηδκ ακενχπζκδ ιμίνα: ηδκ ακαπυδναζηδ ηαζ ηεθεζίδζηδ
πναβιαηζηυηδηα ημο ηέθμοξ ηδξ γςήξ.
Οθμηθδνχκμκηαξ ημ εζζαβςβζηυ αοηυ ζδιείςια, αζζεάκμιαζ ηδκ ακάβηδ ηαζ ηδκ
οπμπνέςζδ κα εοπανζζηήζς εενιά υθμοξ εηείκμοξ πμο ιε αμήεδζακ ηαζ ιμο
ζοιπαναζηάεδηακ άιεζα ή έιιεζα ζηδκ πανμφζα ενβαζία. Πνςηίζηςξ, ημκ ηαεδβδηή ιμο
ηαζ επζαθέπμκηα ηδξ ενβαζίαξ ιμο ηφνζμ Ακαζηάζζμ Φζθαθήεδ, Καεδβδηήξ Ηαηνζηήξ πμθήξ
ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, βζα ηδκ πμθφηζιδ πκεοιαηζηή ηαζ δεζηή αμήεεζά ημο, ηδκ ηονία
Δοαββεθία Παπαδάηδ, Λέηημνα ημο ηιήιαημξ Φζθμζμθζηχκ ηαζ Κμζκςκζηχκ πμοδχκ ημο
Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, βζα ηζξ ηαίνζεξ οπμδείλεζξ ηαζ ηδκ εοβεκή ηδξ ζηήνζλδ ηαεχξ ηαζ ημκ
ηφνζμ Σάηδ Βζδάθδ, Γν. Νμιζηήξ, βζα ημ αιένζζημ εκδζαθένμκ ημο. Έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ
μθείθς, επίζδξ, ζε υθμοξ ημο ηαεδβδηέξ ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ Βζμδεζηή, πμο
ζοκέααθακ μοζζαζηζηά ζηδκ ειαάεοκζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ θζθμζμθίαξ.
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Σέθμξ, εοπανζζηχ εενιά υθδ ηδκ μζημβέκεζα ιμο βζα ηδ ζοκεπή ηαζ αιένζζηδ ζηήνζλδ
ηαευθδ ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ.
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ABSTRACT
Euthanasia and physician assisted-suicide are terms used to describe the
process in which a doctor of a sick or disabled individual engages in an activity which
directly or indirectly leads to their death. This issue is primarily addressed from a
moral point of view and aims at focusing and demonstrating the moral dilemmas
resulting from the application and the non application of such practices, as well as to
promote the scientific dialogue surrounding this issue.
In the first chapter, there is a brief definition of euthanasia and the direction it
has taken through the ages, from the more ancient times, right up to modern times.
The second chapter deals with the conceptual definition of euthanasia, outlining the
different forms of euthanasia and the attitudes of patients with terminal illness and
their families according to recent surveys. The third chapter of the first part includes a
brief overview of the legal boundaries involved in dealing with euthanasia, both on an
international and Greek level. Included are some international covenants which are
considered important contributions on this subject, as well as the role and actions of
the European Court of Human Rights on the issue of euthanasia. The chapter
concludes with a reference to the Greek legislative reality surrounding the issue, as
well as the laws of some countries where major changes were implemented in
legislation for the purpose of determining entitlement to death.
In the second part of the study is presented the moral theory of Kant, the
categorical imperatives and it continues with the analysis of two basic meanings: the
principle of autonomy and dignity. Approaching these two meanings, the basic goal of
this study is to answer how permissible is euthanasia according to the moral theory of
Immanuel Kant.
The work concludes with the proposal, arguments and critical input on the
subject with the inclusion of some personal views. It must also be mentioned that this
study was based on Greek and foreign bibliography and a rich arthrografia on the
subject, both in scientific journals and the press, Greek and foreign respectively.
Equally valuable for the completion of this work, proved to be the available online
sources.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ εοεακαζία ηαζ δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία είκαζ υνμζ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πενζβνάρμοκ ηδ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία έκαξ ζαηνυξ
ειπθέηεηαζ ζε ιία δναζηδνζυηδηα πμο μδδβεί άιεζα ή έιιεζα ζημκ εάκαημ εκυξ
αζεεκμφξ. Σμ εέια πνμζεββίγεηαζ ηονίςξ απυ ιία δεζηή άπμρδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ
ηακηζακή πνμζέββζζδ ηαζ ζημπεφεζ ζηδκ εζηίαζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ δεζηχκ
δζθδιιάηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ή ιδ ηδξ εκ θυβς πναηηζηήξ, ηαεχξ
ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ημο επζζηδιμκζημφ δζαθυβμο.
ημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο πνχημο ιένμοξ δίκεηαζ μ εκκμζμθμβζηυξ
πνμζδζμνζζιυξ ηδξ εοεακαζίαξ ιε ηδκ ηαηάδεζλδ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ εοεακαζίαξ
ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ πενζθαιαάκεηαζ ιία ζφκημιδ ακαζηυπδζδ ηδξ κμιζηήξ ηαζ εκ
ιένεζ κμιμθμβζαηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ εοεακαζίαξ, ηυζμ ζε δζεεκέξ υζμ ηαζ ζε
εθθδκζηυ επίπεδμ. οβηεηνζιέκα, πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζεξ δζεεκείξ εονςπασηέξ
ζοιαάζεζξ μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ ζοκεζζθμνέξ επί ημο εέιαημξ, ηαζ
πανάθθδθα πνμαάθθεηαζ μ νυθμξ ηαζ δ δνάζδ ημο Δονςπασημφ Γζηαζηδνίμο
Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ ζε υηζ αθμνά ζημ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ.
ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, πανμοζζάγεηαζ δ δεζηή εεςνία ημο Κακη ηαζ
μζ ηαηδβμνζηέξ πνμζηαηηζηέξ ηαηά ημκ Κακη εκχ ζηδ ζοκέπεζα ακαθφμκηαζ δφμ
ααζζηέξ έκκμζεξ, δ έκκμζα ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ ηδξ αλζμπνέπεζαξ. Πνμζεββίγμκηαξ
αοηέξ ηζξ δφμ έκκμζεξ, ζημ ηνίημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα απακηδεεί
ημ ενχηδια ηαηά πυζμ επζηνεπηή ιπμνεί κα είκαζ δ εοεακαζία ηαζ δ ζαηνζηά
οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία ηαηά ηδκ δεζηή εεςνία ημο Κακη.
Ζ ενβαζία μθμηθδνχκεηαζ ιε ηζξ πνμηάζεζξ, ηα επζπεζνήιαηα ηαζ ηα
ζοιπενάζιαηα επί ημο εέιαημξ ιε ηδκ πανάεεζδ πνμζςπζηχκ απυρεςκ. Βαζίζηδηε
ζε εθθδκζηή ηαζ λεκυβθςζζδ αζαθζμβναθία, ηαεχξ ηαζ ζε ανενμβναθία επί ημο
εέιαημξ, ηυζμ ζε επζζηδιμκζηά πενζμδζηά υζμ ηαζ ζηδ πνήζδ δζαδζηηοαηχκ πδβχκ.

Λέλεζξ

ηθεζδζά:

εοεακαζία,

εκενβδηζηή

εοεακαζία,

παεδηζηή

εοεακαζία,

ζαηνζηά

οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία, δζηαίςια ζημκ εάκαημ, Κακη, αοημκμιία, αλζμπνέπεζα.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο εάκαημξ ήηακ πάκηα βζα ημκ άκενςπμ ηάηζ ημ αδζακυδημ. Μυκμ πμο ζε
παθαζυηενεξ επμπέξ είπε βίκεζ θίβμ πμθφ απμδεηηυξ ςξ θοζζηυ βεβμκυξ – υπςξ ηαζ
είκαζ άθθςζηε – ηαζ, υηακ ενπυηακ, δεκ πνμηαθμφζε ηα πνμαθήιαηα πμο ζοκεπάβεηαζ
ζήιενα.
Ζ επμπή ιαξ ακαιθζζαήηδηα παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ναβδαία επζζηδιμκζηή
ηαζ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα ανκδεεί
ηζξ πμθθαπθέξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ αοηήξ ηδξ πνμυδμο ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ
ακενχπζκδξ γςήξ. Ηδζαίηενα ζημκ ημιέα ηδξ ζαηνζηήξ, μζ ελεθίλεζξ είκαζ ελυπςξ
ζδιακηζηέξ, ηαεχξ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ αζεέκεζεξ ιπμνμφκ πθέμκ κα δζαβκςζημφκ
έβηαζνα ηαζ κα εεναπεοημφκ ιε ιεβάθα πμζμζηά επζηοπίαξ. Σαοηυπνμκα, αζεέκεζεξ ή
ηαηαζηάζεζξ πμο παναιέκμοκ ακίαηεξ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζεμφκ πθδνέζηενα,
ελαζθαθίγμκηαξ ιζα αλζμπνεπή πμζυηδηα γςήξ βζα ημκ αζεεκή. Χζηυζμ, δ ζαηνζηή
παναιέκεζ ιζα επζζηήιδ αηεθήξ ηαζ οπάνπμοκ γδηήιαηα ηαίνζα, ηα μπμία αδοκαηεί κα
πεζνζζηεί.
ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία δ εοεακαζία ηαζ δ οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία ςξ
ααζζηυ ακηζηείιεκμ πνμαθδιαηζζιμφ, ανίζημκηαζ ζημ ιεηαίπιζμ ακάιεζα ζε δφμ
ελίζμο ηνίζζια πνμηάβιαηα. Αθεκυξ, δδθαδή ζημ δζηαίςια εκυξ ακενχπμο κα
απμθαζίγεζ ιε πμζυκ ηνυπμ επζεοιεί κα γεζ ή κα πεεάκεζ ηαζ αθεηένμο ζημ ζοιθένμκ
ή ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο κα πνμζηαηεφεζ ημ φρζζημ αβαευ ηδξ
γςήξ ζε υπμζμκ επζπεζνεί κα ημ επζαμοθεοηεί ή κα ημ ηαηανβήζεζ. Ζ ζηάζδ ημο
ακενχπμο απέκακηζ ζημ εάκαημ, ηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζηδκ απμδμπή ή ιδ εκυξ
αλζμπνεπμφξ ηέθμοξ ηαζ ζηδκ άζηδζδ ημο δζηαζχιαημξ αοημφ ηάης απυ ημ αάνμξ
δεζηχκ,

ενδζηεοηζηχκ,

κμιζηχκ,

ζαηνζηχκ,

ροπμθμβζηχκ

ηαζ

ημζκςκζηχκ

παναιέηνςκ. Οζ ακηζθήρεζξ βφνς απυ ηδκ εοεακαζία πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ
δζαθμνέξ ηυζμ ζε αημιζηυ επίπεδμ, υζμ ηαζ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηά έεκδ, ενδζηείεξ
ηαζ πμθζηζζιμφξ. Λέλδ ηαοηυζδιδ ιε ημκ ακχδοκμ εάκαημ, δ εοεακαζία
πνδζζιμπμζείηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο εζημζημφ αζχκα ζακ έκαξ ηεπκζηυξ υνμξ.
Γδθχκεζ ημκ εάκαημ μ μπμίμξ πνμηαθείηαζ ή επζζπεφδεηαζ, βζα ακενςπζζηζημφξ
θυβμοξ, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ζαηνζηήξ, χζηε μζ άκενςπμζ ιε ακίαηεξ αζεέκεζεξ κα
θεφβμοκ απυ ηδ γςή υζμ βίκεηαζ πζμ ακχδοκα.
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Σα δεζηά πενί ηδκ εοεακαζία ενςηήιαηα ζηα μπμία δ ζφβπνμκδ Βζμδεζηή
επζπεζνεί κα δχζεζ απακηήζεζξ, είκαζ πμθθά ηαζ ακηζθαηζηά ιεηαλφ ημοξ. Μενζηά απυ
αοηά είκαζ ηα ελήξ: Κάης απυ πμζεξ πενζζηάζεζξ είκαζ μ εάκαημξ εκυξ πνμζχπμο
ιεβαθφηενμ ηαθυ βζα ημ άημιμ αοηυ πανά μπμζαδήπμηε άθθδ εκαθθαηηζηή εκένβεζα;
Πμζμξ πνυηεζηαζ κα απμθαζίζεζ εάκ μ ηενιαηζζιυξ ηδξ γςήξ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ
ηαθυ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ; Μήπςξ μνζζιέκεξ θμνέξ, ημ δεζηυ μκ μθείθεζ κα
επζθέβεζ ημκ εάκαημ πάνζκ ημο εονφηενμο ζοκυθμο; Απυ ηδκ άθθδ, ιπμνεί μ εάκαημξ
οπυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ κα ηαηαζηεί ηαηδβμνζηή πνμζηαβή; Οθείθμοιε κα
πνμζηαηεφμοιε ηδ γςή ιε ηάεε εοζία; Καζ ηζ ζοιααίκεζ υηακ μ θμνέαξ ηδξ δζυθμο δεκ
επζεοιεί ηδκ πνμζηαζία ηδξ δζηήξ ημο γςήξ; Ζ εοεακαζία εα είκαζ επίηαζνδ υζμ
ηαζνυ ανίζημκηαζ ζε ζζπφ μζ πανάβμκηεξ εηείκμζ πμο ηδκ μδήβδζακ ζημ πνμζηήκζμ,
υζμ δ γςή εα παθεφεζ οπυ άκζζμοξ υνμοξ ιε ημκ πυκμ ηαζ ημκ εάκαημ.
ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ελεηαζηεί ημ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ
εζξ αάεμξ, εζηζάγμκηαξ ηονίςξ ζηζξ δεζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ ζηα δεζηά δζθήιιαηα πμο
πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ή ιδ ηδξ εκ θυβς πναηηζηήξ, κα ιεθεηδεεί δ εθθδκζηή
ηαζ λεκυβθςζζδ αζαθζμβναθία ηαζ κα πνμςεδεεί μ επζζηδιμκζηυξ δζάθμβμξ. Χξ εη
ημφημο, δ ενβαζία είκαζ δζανενςιέκδ ζε δφμ ιένδ. ημ πνχημ ιένμξ πμο αθμνά ζηδκ
πνμαθδιαηζηή ημο ελεηαγυιεκμο γδηήιαημξ, εα πανμοζζαζηεί ζοκμπηζηά δ δζαδνμιή
ηδξ εοεακαζίαξ αθθά ηαζ μζ εκκμζμθμβζηέξ ηδξ απμπνχζεζξ. οκεπχξ, δ εκκμζμθμβζηή
πνμζέββζζδ ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο υνμο «εοεακαζία», αθθά ηαζ αοηχκ πμο
αθμνμφκ ζηζξ δζαηνίζεζξ ηδξ αιθζθεβυιεκδξ αοηήξ πναηηζηήξ, υπςξ εκενβδηζηή,
παεδηζηή, ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία, εημφζζα, ιδ εημφζζα ηαζ αημφζζα
εοεακαζία, ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα δμεμφκ ζηδ ζοκέπεζα βζα ηδ ζαθέζηενδ
ηαηακυδζδ ημο εέιαημξ. Σμ πνχημ ιένμξ ημο πανυκημξ πμκήιαημξ εα μθμηθδνςεεί
ιε ηδκ ακίπκεοζδ, ηυζμ ζε δζεεκέξ υζμ ηαζ ζε εθθδκζηυ επίπεδμ, ηδξ κμιμεεηζηήξ ηαζ
εκ ιένεζ κμιμθμβζαηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ εοεακαζίαξ. ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ
ενβαζίαξ εα πνμαθδεμφκ ηα επζπεζνήιαηα ηυζμ ηςκ οπένιαπςκ υζμ ηαζ ηςκ
ακηζηζεέιεκςκ ζημ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ, ακαδεζηκφμκηαξ ημ δεζηυ πθαίζζμ βφνς
απυ ηζξ ζφβπνμκεξ εοεακαζζαηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ πναηηζηέξ ηαζ εα ηεεμφκ μζ ηαίνζμζ
δεζημί πνμαθδιαηζζιμί ηαζ ηα δζθήιιαηα πμο εβείνμκηαζ απυ ηδκ οζμεέηδζδ ή
απυννζρδ ηδξ εκ θυβς πναηηζηήξ. Ζ ενβαζία εα μθμηθδνςεεί ιε ηα ζοιπενάζιαηα
ηαζ ημκ ηνζηζηυ πνμαθδιαηζζιυ βφνς απυ ημ πμθοδζάζηαημ ηαζ θθέβμκ αοηυ γήηδια.
10

Ζ ενβαζία μθμηθδνχκεηαζ ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηαζ ημκ ηνζηζηυ πνμαθδιαηζζιυ επί
ημο εέιαημξ ιε ηδκ πανάεεζδ πνμζςπζηχκ απυρεςκ.
Σμ πανυκ πυκδια εα ααζζζηεί ζε αζαθζμβναθία εθθδκζηή ηαζ λεκυβθςζζδ, ηαζ
ηονίςξ ζε πνυζθαηεξ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ (ανενμβναθία) πμο εα ακαγδηδεμφκ
ιέζς ηδξ πνήζδξ δζαδζηηοαηχκ πδβχκ.
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Α’ ΜΔΡΟ
Ζ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΧ
ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
Ζ ΈΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΖ
1.1. Οπιζμόρ
Δοεακαζία είκαζ μ ζηυπζιμξ ηενιαηζζιυξ ηδξ γςήξ εκυξ επςδφκςξ
εκήζημκημξ ακενχπμο, ιε πνυεεζδ κα επζζπεοζεεί μ αέααζμξ ηαζ ιανηονζηυξ ημο
εάκαημξ ηαζ κα ακαημοθζζηεί απυ ημκ δοζαάζηαπημ πυκμ1. Δηοιμθμβζηά δ θέλδ
εοεακαζία, πνμενπυιεκδ απυ ημ νήια «εοεακαηές-χ» ζδιαίκεζ ημκ ηαθυ ή εφημθμιε ηδκ ηονζμθεηηζηή έκκμζα εάκαημ, ημκ έκδμλμ. Σμκ έκηζιμ ηαζ εοηοπή εάκαημ. Ο
υνμξ εοεακαζία ιε ηδ ζδιενζκή εκκμζμθμβζηή ημζκή θυνηζζδ ημο «ακχδοκμο-πςνίξ
αβςκία-αλζμπνεπμφξ» ηέθμοξ ηδξ γςήξ εκυξ ακενχπμο πμο πάζπεζ απυ ακίαηδ κυζμ,
πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Francis Bacon2.
Ο Άββθμξ θζθυζμθμξ Francis Bacon έβναρε υηζ «ην έξγν ηεο ηαηξηθήο είλαη ε
απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ε θαηαπξάπλζε ησλ πόλσλ, όρη κόλν όηαλ ε
θαηαπξάπλζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζεξαπεία, αιιά θαη όηαλ κπνξεί λα
εμαζθαιίζεη έλαλ εύθνιν θαη γαιήλην ζάλαην». Ζ εέζδ αοηή έθενε ζημ πνμζηήκζμ
πμθθέξ δζαιάπεξ πμο έβζκακ μλφηενεξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Ανπζηά δ εέζδ αοηή
ζηάεδηε ακηζιέηςπδ ζηδ πνζζηζακζηή δζδαζηαθία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ιυκμκ
μ Θευξ ιπμνεί κα δζαεέζεζ ηδ γςή ηαζ ημκ εάκαημ, ηαζ αθμφ μ πυκμξ έπεζ ηάπμζα αλία
βζα ηδ ζςηδνία ηδξ ροπήξ, ζε ηακέκα δεκ επζηνέπεηαζ κα ζοκημιεφζεζ ημοξ πυκμοξ.
Ζ εοεακαζία, αθμνά άημια ηα μπμία εέθμοκ κα πεεάκμοκ, δεκ ιπμνμφκ υιςξ
ηα ίδζα βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ κα αοημηημκήζμοκ ηαεχξ δ ζςιαηζηή ημοξ αδοκαιία
επζαάθθεζ έκα δεφηενμ ειπθεηυιεκμ πνυζςπμ3. Ζ πζμ ζδιακηζηή θμζπυκ πανάιεηνμξ
είκαζ δ επζεοιία ημο ίδζμο ημο αηυιμο-ηάπμζμζ ημκίγμοκ πςξ δ επζεοιία αοηή πνέπεζ
1

Πρωτοπαπαδάκθσ, Ε., 2003, ςελ. 44.
κοφρτθσ Χ., «Δθμοςιεφματα ιατρικοφ δικαίου και βιοθκικισ», Εκδόςεισ άκκουλα, ΑκιναΘεςςαλονίκθ, ςελ. 91-92.
3
Scheper, T., Duursma S., “Euthanasia: The Dutch Experience”, Age and Aging, 1994,23: ςελ. 3-8.
2
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κα είκαζ επίιμκδ4-κα ημο αθαζνεεεί δ γςή. Δάκ δεκ οπάνπεζ αοηή δ επζεοιία, ηυηε δ
ηαηάζηαζδ πενζπθέηεηαζ ηαζ δφζημθα ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα εοεακαζία5. Ζ
επζεοιία αοηή ιπμνεί κα είκαζ ηαζ απθή ζοκαίκεζδ, άθθςζηε ζε γδηήιαηα πμο
αθμνμφκ ηδκ εημφζζα άνκδζδ ηδξ γςήξ θίβεξ θμνέξ ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα
επζεοιία. Γζα κα ζημζπεζμεεηείηαζ επζεοιία ή ζοκαίκεζδ, πνέπεζ κα οπάνπεζ
πκεοιαηζηή ζηακυηδηα ηαζ δζαφβεζα, ζηακμπμζδηζηή επαθή ιε ημ πενζαάθθμκ. Αοηυξ
είκαζ έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ πμθφ ζδιακηζηυξ πμο θαιαάκεηαζ οπυρδ πνζκ
απμθαζίζμοιε κα παναηηδνίζμοιε εοεακαζία ιία πνάλδ ζηένδζδξ ή αθαίνεζδξ ηδξ
γςήξ. ε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ πμο δ απαίηδζδ αοηή δεκ ζηακμπμζείηαζ ιπμνμφιε κα
δεπημφιε εζηαγυιεκδ ζοκαίκεζδ, δ μπμία υιςξ είκαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ
πνμαθδιαηζηή ηαζ μνίγεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ εοεακαζίαξ, ιία οπμηαηδβμνία ηδξ
δ μπμία δεκ ακαβκςνίγεηαζ οπμπνεςηζηά ηαζ απυ υθμοξ ςξ εοεακαζία6.
Άθθμξ μοζζχδδξ υνμξ βζα ηδκ ζημζπεζμεέηδζδ ηδξ εοεακαζίαξ είκαζ δ φπανλδ
δεφηενμο ειπθεηυιεκμο πνμζχπμο, δ πανμοζία ημο μπμίμο απμηεθεί ηαοηυπνμκα ηαζ
ημκ δζαθμνεηζηυ πανάβμκηα ιεηαλφ ηδξ εοεακαζίαξ ηαζ ηδξ αοημηημκίαξ. ηδκ
εοεακαζία πνέπεζ μ εάκαημξ κα πνμηθδεεί απυ έκα άθθμ πνυζςπμ. Σμ πνυζςπμ
αοηυ, ημ μπμίμ εα επζθένεζ ημκ εάκαημ άιεζα ή έιιεζα, είηε δδθαδή εκενβχκηαξ είηε
παναθείπμκηαξ κα εκενβήζεζ, πνέπεζ κα έπεζ ςξ ζημπυ ημο ημκ εάκαημ ημο πάζπμκημξ.
Ζ εοεακαζία δδθαδή ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ πνυεεζδ ημο δνάζηδ. Δάκ δ πνυεεζδ
είκαζ δζάθμνδ απυ ημκ εάκαημ ηαζ μ εάκαημξ επαημθμοεήζεζ ςξ πανεκένβεζα, ηυηε
δεκ έπμοιε εοεακαζία. Γζα κα βίκεζ αοηυ πενζζζυηενμ ηαηακμδηυ, δίκμοιε έκα
πανάδεζβια εκυξ ζαηνμφ, μ μπμίμξ ημονάνεζ έκακ αζεεκή πμο πάζπεζ απυ ηανηίκμ ηαζ
είκαζ δεδμιέκμ πςξ εα πεεάκεζ ζφκημια. Γίκεηαζ απμδέηηδξ ηδξ πανάηθδζδξ ημο
αζεεκμφξ κα επζζπεφζεζ ημ ηέθμξ ημο. Ο ζαηνυξ ημο πμνδβεί ιεβάθδ δυζδ ιμνθίκδξ
ηαζ μ αζεεκήξ ελαζηίαξ ηδξ ζζπονήξ δυζδξ πεεαίκεζ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, εοεακαζία
έπμοιε, ιυκμ εάκ μ ζαηνυξ πμνήβδζε ζημκ αζεεκή ηδ δυζδ ιε ζημπυ κα πνμηαθέζεζ
ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο7. Δάκ ημ έηακε βζα κα ημκ αμδεήζεζ κα ηαηαπμθειήζεζ ηαζ κα
4

Kimsma G., Leeuwen E., “Dutch Euthanasia: Background, Practice, and Present Justifications”,
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1993,2: ςελ. 24
5
Final Report of the Netherlands State Commission on Euthanasia: An English Summary, Bioethics,
1987, 1(2): ςελ. 163-174
6
Πρωτοπαπαδάκθσ, Ε., “H Eυκαναςία απζναντι ςτθ ςφγχρονθ Βιοθκικι”, εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα, ςελ.
41-42
7
Stuart G., Curter W., Demy T., Suicide and Euthanasia, Grand Rapids, Kregel Publications, 1998, ςελ.
24-25
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ακεπεεί ημκ πυκμ, αθθά μ αζεεκήξ πέεακε, ηυηε πνυηεζηαζ βζα πανεκένβεζα ηδξ
θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ. Ζ πνυεεζδ ημο ζαηνμφ πνέπεζ κα εδνάγεηαζ επί ηδξ αβάπδξ
πνμξ ημκ αζεεκή, επί ημο ακενςπζζιμφ8, απμηθεζζηζηά εθαηήνζα ηδξ δεκ πνέπεζ κα
είκαζ μ μίηημξ9 βζα ημκ άννςζημ ηαζ δ πνμζπάεεζα ακαημφθζζδξ ημο. Δάκ
ειπθέημκηαζ πανάβμκηεξ μζημκμιζημί ή άθθμζ ςθεθζιζζηζηήξ απυπνςζδξ, ηυηε δ
οπυεεζδ ηδξ εοεακαζίαξ ελαζεεκεί.
Γζα κα απμηθδεεί ιία πνάλδ αθαίνεζδξ ηδξ γςήξ ιε ηδκ ζοκδνμιή εκυξ
δεφηενμο πνμζχπμο-φζηενα απυ επζεοιία ημο εφιαημξ-εοεακαζία, πνέπεζ μ αζεεκήξ
κα ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ πμο μ εθθδκζηυξ πμζκζηυξ ηχδζηαξ παναηηδνίγεζ
«ακζάηςξ ηαζ επςδφκςξ εκήζηςκ», ακαθενυιεκμξ αέααζα ζε ηάηζ δζαθμνεηζηυ.
Πνέπεζ δδθαδή αοηυξ ζημκ μπμίμκ εα δζεκενβδεεί δ εοεακαζία κα είκαζ αέααζμ πςξ
εα πεεάκεζ10, πμθθέξ θμνέξ μ εάκαημξ κα είκαζ ημκηζκυξ ηαζ πανάθθδθα δ δζαδζηαζία
ημο εακάημο κα είκαζ επχδοκδ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ιπμνεί κα εεςνδεεί πςξ δεκ
αθαζνέεδηε δ ακενχπζκδ γςή αθθά ζοκημιεφηδηε ιία επχδοκδ πμνεία ή υπςξ θέκε
μζ οπένιαπμζ ηδξ εοεακαζίαξ, υηζ ζημηχεδηε μ πυκμξ ηαζ υπζ μ αζεεκήξ. Τπάνπμοκ
αέααζα ηαζ πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ δεκ πθδνμφκηαζ μζ ακχηενμζ υνμζ πμο αθμνμφκ
ηδκ ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ. Οζ ακδζοπίεξ ημο ακενχπμο βζα ημ ηέθμξ ημο δεκ έπμοκ
κα ηάκμοκ ιυκμ ιε ηδκ μδφκδ ηαζ ηδκ ηαθαζπςνία11. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ
ηεηναπθδβία, δ αζεέκεζα είκαζ ιεκ ακίαηδ αθθά μ αζεεκήξ δεκ θμβίγεηαζ ςξ επςδφκςξ
εκήζηςκ.
Ο ηνυπμξ αθαίνεζδξ ηδξ γςήξ ημο πάζπμκημξ πνέπεζ κα δζαζθαθίγεζ ηδκ ηαηά
ημ δοκαηυκ έθθεζρδ πυκμο, ημκ ζεααζιυ ζηδκ αλζμπνέπεζα ημο αζεεκμφξ ηαζ ηδκ
άιεζδ επζηοπία ημο εβπεζνήιαημξ, έηζζ χζηε κα απμθεοπεεί δ ηαθαζπςνία ημο ηαζ δ
ιαηνά παναιμκή ημο ζημ ιεηαίπιζμ ιεηαλφ γςήξ ηαζ εακάημο. Ζ αθαίνεζδ ηδξ γςήξ
πναβιαημπμζείηαζ ζοκήεςξ ιε εακάζζιδ έκεζδ, ιε δζαημπή εεναπείαξ δ μπμία

8

Dworkin, R., Life’s Dominion-An Argument About Abortion and Euthanasia, London, Harper Collins,
1993, ςελ. 26.
9
ΜcCall Smith A., D. Sheldon, Scots Criminal Law, Edinburgh: Butterworths, 1992, ςελ. 154.
10
Κah Leng Ter, Susanna Leong Huey, “Advance medical Directives in Singapore”, Medical Law
Review, 5(1), 1997, ςελ. 71.
11
Back Anthony, J. Wallace, “Physician-Assisted Suicide and Euthanasia in Washington State”, Journal
of the American Medical Association, 275, 12, 1996, ςελ. 294.
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παναηείκεζ ηδ γςή12, ιε απυζονζδ οπμζηδνζηηζηχκ ιδπακδιάηςκ, υηακ μ αζεεκήξ
ανίζηεηαζ ζε ηςιαηχδδ ηαηάζηαζδ ή εάκ έπεζ απμθέζεζ ημκ έθεβπμ ηςκ γςηζηχκ ημο
θεζημονβζχκ ή ηέθμξ, ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ ζοζηεοχκ, ηζξ μπμίεξ εθέβπεζ μ ίδζμξ μ
αζεεκήξ, εθέβπμκηαξ πανάθθδθα ηδ ζηζβιή ηαζ ηδκ πμνεία ημο εακάημο ημο.
οκμρίγμκηαξ, δ εοεακαζία είκαζ μ ζηυπζιμξ ηενιαηζζιυξ ηδξ γςήξ εκυξ
πκεοιαηζηά δζαοβμφξ ηαζ επςδφκςξ εκήζημκημξ ακενχπμο φζηενα απυ δζηή ημο
απαίηδζδ, ιε πνυεεζδ κα επζζπεοζεεί μ αέααζμξ ηαζ ιανηονζηυξ εάκαημξ ηαζ κα
ακαημοθζζηεί απυ δοζαάζηαηημ πυκμ13.
1.2. Οι μοπθέρ ηηρ Δςθαναζίαρ
Ζ εοεακαζία δεκ είκαζ ιζα εκζαία ηζ αδζαθμνμπμίδηδ πναηηζηή. Οζ άκενςπμζ,
πανά ηζξ ηυζεξ μιμζυηδηεξ, παναιέκμοκ δζαθμνεηζημί ιεηαλφ ημοξ ηαζ είκαζ θμβζηυ
αοηέξ μζ δζαθμνέξ κα εκημπίγμκηαζ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο μ ηαεέκαξ εα πνμηζιήζεζ κα
επέθεεζ ημ ηέθμξ ζηδ γςή ημο. Δπίζδξ, ηαζ δ γςή είκαζ ζδζαίηενα εονδιαηζηή, ιε
απμηέθεζια μ ηάεε άκενςπμξ κα θηάκεζ ζημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο ηάης απυ
δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ. Ο παναηηήναξ ημο ακενχπμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ
δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ μ ηαεέκαξ θηάκεζ ζημ ηέθμξ ημο,
δδιζμονβμφκ ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαηά ηδκ πνάλδ ηδξ εοεακαζίαξ.
Με βκχιμκα ηδκ έηθναζδ ηδξ ζοκαίκεζδξ ημο πάζπμκημξ δ εοεακαζία
δζαηνίκεηαζ ζε εθνύζηα, αθνύζηα ηαζ κε εθνύζηα ή επζαλαζία κε εηθαδόκελε
ζπλαίλεζε. Ζ έηθναζδ ηδξ ζοκαίκεζδξ ημο αζεεκμφξ εεςνείηαζ δεδμιέκδ βζα κα
έπμοιε εοεακαζία, έζης ηαζ ςξ ιδ εηπεθναζιέκδ, δζυηζ, ακ μ αζεεκήξ ακηζηίεεηαζ,
δεκ ιζθάιε πθέμκ βζα εοεακαζία, αθθά βζα δμθμθμκία. Με ηνζηήνζμ ημκ ηνυπμ
δζεκένβεζάξ ηδξ δ εοεακαζία δζαηνίκεηαζ ζε ελεξγεηηθή ηαζ παζεηηθή, εκχ ηα
ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ πνμηφρεζ ηαζ δ ηαηξηθά ππνβνεζνύκελε επζαλαζία ή
απηνθηνλία14.
Ζ εοεακαζία, θμζπυκ, δζαηνίκεηαζ ζε δφμ επίπεδα, ζε αοηυ ηδξ έηθναζδξ ηδξ
ζοκαίκεζδξ ηαζ ζε αοηυ ημο ηνυπμο δζεκένβεζάξ ηδξ. Σα δφμ αοηά επίπεδα αεααίςξ
12

Kah Leng ter, Susanna Leong Huey, “Advance Medical Directives in Singapore”, Medical Law
Review, 5 (1), 1997, ςελ. 73.
13
Stuart G., Curter W., Demy T., Suicide and Euthanasia, Grand Rapids: Kregel Publications, 1998,
ςελ.22-23.
14
φμφωνα με οριςμζνουσ μελετθτζσ, κατά κυριολεξία κα μποροφςε κανείσ να μιλιςει για
ευκαναςία μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ ενεργθτικισ ευκαναςίασ. Βλ. Πζτρου, 2007, 62-63 και
αναλυτικά Brock, 2002, 335-350.
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επζημζκςκμφκ ηαζ ζοιπθέημκηαζ, αθμφ αθμνμφκ ζηδκ ίδζα πνάλδ. Με ημκ ηνυπμ
αοηυκ δδιζμονβμφκηαζ εκδζάιεζμζ ζοκδοαζιμί ηαζ ιπμνμφιε κα έπμοιε εκενβδηζηή
εημφζζα εοεακαζία, παεδηζηή αημφζζα εοεακαζία η.μ.η.
1.2.1. Δνεπγηηική Δςθαναζία
Ζ ελεξγεηηθή επζαλαζία δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ παεδηζηή ηονίςξ ιε ηνζηήνζμ ηδκ
φπανλδ ή ηδκ απμοζία δνάζδξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εκενβδηζηήξ εοεακαζίαξ (active
euthanasia) δ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ εκένβεζα πανά ζηδκ πανάθεζρδ, δ μπμία ζοκζζηά
εακάηςζδ πανά ακμπή ημο βεβμκυημξ ημο εακάημο15. Ζ εκενβδηζηή εοεακαζία
ζοκζζηά εζηειιέκδ πνάλδ εακάηςζδξ απυ ηνίημ πνυζςπμ, ζοκήεςξ απυ ζαηνυ, εκυξ
ακζάηςξ ηζ επςδφκςξ εκήζημκημξ αζεεκμφξ, ιε εεηζηή πνάλδ. Ζ εκένβεζα αοηή ημο
ζαηνμφ ζοκίζηαηαζ ζοκήεςξ ζηδ πμνήβδζδ ιε έκεζδ εκυξ εακαηδθυνμο
ζηεοάζιαημξ16, έηζζ χζηε μ εάκαημξ κα επέθεεζ ακχδοκα ηαζ ζφκημια17. Ζ ιμνθή
αοηή εοεακαζίαξ απμηεθεί ιζα εκενβδηζηή πμνεία πνμξ ημκ εάκαημ, ημκ πνμηαθεί ακηί
κα ημκ ακαιέκεζ. Ο εάκαημξ ημο αζεεκμφξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή δεκ είκαζ
απμηέθεζια ηδξ αζεέκεζαξ, αθθά ηδξ εακάζζιδξ εκένβεζαξ εκυξ άθθμο πνμζχπμο18.
Αοηυ ημ είδμξ εοεακαζίαξ είκαζ πμζκζηά ημθάζζιμ απυ ηα πενζζζυηενα κμιζηά
ζοζηήιαηα ηαζ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ημζκή ακενςπμηημκία19.
ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ εκενβδηζηήξ εοεακαζίαξ εκηάζζεηαζ ηαζ ιζα πναηηζηή
πμο δεκ παναηηδνίγεηαζ ιεκ εοεακαζία, απμηεθεί υιςξ μοζζαζηζηά ζζςπδνή
εθανιμβή ηδξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ έκκεζε επζαλαζία ή δόγκα ηνπ δηπινύ
απνηειέζκαηνο (doctrine of double effect, DDE). Σμ DDE απμζημπεί κα αζηζμθμβήζεζ
ημκ ζζπονζζιυ υηζ ιζα ιειμκςιέκδ πνάλδ πμο έπεζ δφμ πνμαθεπυιεκα απμηεθέζιαηα
(ζοκέπεζεξ), έκα ηαθυ (υπςξ δ δζάζςζδ ηδξ γςήξ) ηαζ έκα επζαθααέξ (υπςξ μ
εάκαημξ), δεκ είκαζ πάκηα δεζηά απαβμνεοιέκδ. Ζ πνμτπυεεζδ-ηθεζδί είκαζ υηζ, ακ ημ
επζαθααέξ απμηέθεζια δεκ είκαζ εζηειιέκμ, ηυηε δ πνάλδ ιπμνεί, ηάης απυ
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Beauchamp, 1996, 3.
«....γίνεται εμβολιαςμόσ με κανατθφόρο δόςθ ενόσ ςκευάςματοσ, ςυνικωσ ενόσ βαρβιτουρικοφ
ταχείασ δράςθσ, το οποίο ακολουκείται από ζνα παραλυτικό ςκεφαςμα...» Materstvedt, 2003, 98.
17
Stuart et al, 1998, 24. «Όταν θ ενζργεια του τρίτου προςϊπου ςυνίςταται ςτθ ςκόπιμθ επιτάχυνςθ
του κανάτου, ςε περιπτϊςεισ αναπότρεπτθσ επζλευςισ του, γίνεται λόγοσ για επιταχυκαναςία».
Αβραμίδθσ, 1995, 29.
18
Stuart et al, 1998, 23. Οι κεραπευτικζσ ακρότθτεσ οδιγθςαν ςτθν αναβίωςθ του κινιματοσ τθσ
ενεργθτικισ ευκαναςίασ «κάνατοσ με αξιοπρζπεια» (Death with Dignity) ςαν ζνα είδοσ επανάςταςθσ
απζναντι ςτθν ιατρικι αυκεντία που χαρακτθρίςτθκε και ςαν «τυραννία». Κάτςασ, 2009, 358.
19
Biggs, 2001, 15.
16
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μνζζιέκεξ πενζζηάζεζξ, κα είκαζ αζηζμθμβδιέκδ20. Γζα πανάδεζβια, μ ζαηνυξ ιπμνεί κα
πμνδβήζεζ

ζημκ

αζεεκή ιζα ιεβάθδ δυζδ ακαθβδηζηχκ

πνμηεζιέκμο

κα

ηαηαπμθειήζεζ ημοξ αθυνδημοξ πυκμοξ ημο21, ιμθμκυηζ εκδέπεηαζ κα ζοκεπζθένεζ ιζα
ζφκηιδζδ ηδξ γςήξ ςξ ιδ επζδζςηυιεκδ πανεκένβεζα. Ακ δεκ οπάνπεζ πνυεεζδ22 βζα
εακαηδθυνμ απμηέθεζια, ηυηε δ πνάλδ δζηαζχκεηαζ δεζηά ηαζ δεκ δζχηεηαζ πμζκζηά23.
1.2.2. Παθηηική Δςθαναζία
Ζ παζεηηθή επζαλαζία (passive euthanasia), ένπεηαζ ζημ πνμζηήκζμ ηδ
δεηαεηία ημο 197024, υηακ μζ αθιαηχδεζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηαηέζηδζακ δοκαηή
ηδκ πανάηαζδ ηδξ γςήξ ημο αζεεκμφξ ιε ιδπακζηή οπμζηήνζλδ25, αηυιδ ηαζ υηακ
ααζζηέξ γςηζηέξ ημο θεζημονβίεξ (κεονζηυ ζφζηδια, ακαπκεοζηζηή θεζημονβία η.α.)
έπμοκ αδνακμπμζδεεί ηαζ μ αζεεκήξ έπεζ πενζέθεεζ πθέμκ ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο
«θοημφ». Αηυιδ ηαζ υηακ δ ηαηάζηαζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιδ ακαζηνέρζιδ, δ
ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία πανέπεζ ηα ιέζα, χζηε μ αζεεκήξ κα ιπμνεί κα δζαηδνδεεί ζηδ
γςή βζα ανηεηά πνυκζα. Κάπμο ζε αοηυ ημ ζδιείμ πνμηφπηεζ ημ δεζηυ γήηδια ακ ηαζ
πυηε ιπμνμφιε κα δζεκενβήζμοιε εοεακαζία ηαζ ζοβηεηνζιέκα παεδηζηή εοεακαζία.
Με ημκ υνμ «παεδηζηή εοεακαζία» ζηδ ζφβπνμκδ ζαηνζηή, κμιζηή ηαζ
θζθμζμθζηή μνμθμβία, πενζβνάθεηαζ ηάεε εεθδιαηζηή πνάλδ πμο απμζημπεί ζηδ ιδ
πνήζδ ή ζηδ δζαημπή ηςκ εεναπεοηζηχκ ή οπμζηδνζηηζηχκ ιέζςκ ηα μπμία εα
20

Beauchamp, 2007, 29-31. Pellegrino, 2007, 235-237.
Θ ανακοφφιςθ των ψυχοςωματικϊν πόνων αποτελεί υποχρζωςθ του ιατροφ απζναντι ςτον αςκενι
του ςφμφωνα και με τον Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ (ΚΙΔ, 2005: άρκρο 29 παρ. 1 εδ. α) και είναι
μια γενικά αναγνωριςμζνθ αρχι. Βλ. Eser, 1985, 19, υμεωνίδου-Καςτανίδου, 2007, 138.
22
Σο δόγμα του διπλοφ αποτελζςματοσ ζχει επικρικεί κυρίωσ διότι είναι δφςκολο, αν όχι αδφνατο να
αποδειχτεί μια θκικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ πολλϊν περιπτϊςεων, όπωσ τθσ χοριγθςθσ ςε
ζναν αςκενι μιασ μεγάλθσ ποςότθτασ αναλγθτικοφ φαρμάκου και τθσ χοριγθςθσ κανατθφόρου
δόςθσ. Επίςθσ δεν είναι ςαφζσ γιατί ςτθ χοριγθςθ ενόσ φαρμάκου υπάρχει απλϊσ πρόβλεψθ και όχι
πρόκεςθ κανάτου, δθλαδι, διαφζρει θ υποκειμενικι κάλυψθ τθσ πράξθσ. Βλ. Buchanan, 2007, 50
κ.ε., υμεωνίδου-Καςτανίδου, 2001, 198, Γεωργιάδθσ, 2003, 118.
23
Beauchamp, 2007, 29-31. τθν αποποινικοποίθςθ τθσ πράξθσ ςυνζβαλε και το γεγονόσ, ότι το
1957, ο Πάπασ Πίοσ ο XII ςτο Διεκνζσ υμπόςιο Αναιςκθςιολογίασ ςτθ Ρϊμθ επεςιμανε ότι θ
χοριγθςθ παυςίπονων που ζχουν ωσ αναπόφευκτθ παρενζργεια τθν επίςπευςθ του κανάτου, είναι
επιτρεπτι ςε αςκενείσ που πρόκειται να πεκάνουν, όταν δεν υπάρχει άλλο μζςο και θ ςφντμθςθ τθσ
ηωισ δεν επιδιϊκεται ευκζωσ. Γεωργιάδθσ, 2003, 118.
24
Πριν από το 1970, θ ευκαναςία αφοροφςε μόνο τον ενεργθτικό τερματιςμό τθσ ηωισ ενόσ
αςκενοφσ ςε τελικό ςτάδιο από ζνα δεφτερο πρόςωπο. Beauchamp, 1996, 3.
25
«Ο όροσ παλιότερα αναφερόταν μόνο ςτθν πράξθ θ οποία επζφερε ανϊδυνα τον κάνατο ανίατων
αςκενϊν. Ωςτόςο, οι πρόοδοι τθσ ιατρικισ που ζχουν καταςτιςει εφικτι τθν παράταςθ τθσ ηωισ
αςκενϊν οι οποίοι δεν ζχουν καμιά ελπίδα ανάνθψθσ, επιβάλλουν τθν ανάγκθ χριςθσ όρων όπωσ θ
πακθτικι ευκαναςία, δθλαδι θ απόςυρςθ εκτάκτων μζςων που χρθςιμοποιοφνται για τθν
προςταςία τθσ». Harris & Levey, 1975, 904.
21
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πανέηεζκακ ηδ γςή εκυξ αζεεκμφξ26. Σμ επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια είκαζ μ εάκαημξ μ
μπμίμξ δεκ επζαναδφκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ζαηνζηχκ ιέζςκ, μφηε υιςξ ηαζ επζζπεφδεηαζ,
υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ εκενβδηζηή εοεακαζία. Ζ δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ ημο
ακαπκεοζηήνα ή ηδξ ιδπακζηήξ ηανδζαηήξ ακηθίαξ, εκ βέκεζ μπμζαζδήπμηε ζοζηεοήξ
οπμζηήνζλδξ δ μπμία εα πανέηεζκε ζδιακηζηά ηδ γςή ημο πάζπμκημξ27, ηαεχξ ηαζ δ
πανάθεζρδ πνήζδξ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ, δ μπμία ζημπεφεζ ηαζ επζθένεζ ημκ
εάκαημ ημο αζεεκμφξ, ζοκζζηά παεδηζηή εοεακαζία. Δπμιέκςξ, ηνζηήνζμ βζα ηδ
δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμνθχκ, είκαζ ημ ελςηενζηυ ή ακαβηαζηζηυ αίηζμ
πνυηθδζδξ ημο εακάημο, ηάεε θμνά28.
ηδ ζφβπνμκδ ζαηνζηή, δ παεδηζηή εοεακαζία έπεζ επζαθδεεί ςξ δεζηά
εθανιυζζιδ ζε πενζπηχζεζξ υπμο δ ζοκέπζζδ ηδξ εεναπείαξ ή ηδξ οπμζηήνζλδξ εκυξ
αζεεκμφξ ζε ηεθζηυ ζηάδζμ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιδ απμηεθεζιαηζηή παναηείκμκηαξ ημ
ιανηφνζυ ημο. Έηζζ δ παεδηζηή εοεακαζία έπεζ ηαεζενςεεί ζηδ ζοκείδδζδ ημο
ζαηνζημφ ηυζιμο ςξ οπμηαβή ζηδ δφκαιδ ηδξ θφζδξ ηαζ υπζ ςξ θυκμξ29, επζζφνμκηαξ
ηαοηυπνμκα ιζηνέξ έςξ ακφπανηηεξ κμιζηέξ ζοκέπεζεξ. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ δ
ζαηνζηή ηνίζδ είκαζ πμθφ δφζημθμ κα αιθζζαδηδεεί ή κα ζημζπεζμεεηδεεί αδίηδια
εκακηίμκ ηδξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ, δ άνκδζδ ηδξ εεναπείαξ απμηεθεί δζηαίςια30 ημο
αζεεκμφξ.
26

Πελεγρίνθσ, 2009, 51. « τθν περίπτωςθ τθσ ςκόπιμθσ κανάςιμθσ διακοπισ ο ιατρόσ διακόπτει
κεραπεία θ οποία ιδθ ζχει ξεκινιςει (όπωσ θ χριςθ αναπνευςτιρα) ι αποφαςίηει να μθν ξεκινιςει
κεραπεία (όπωσ θ καρδιακι ανάνθψθ) και επιτρζπει τθν ζλευςθ ενόσ αναπόφευκτου κανάτου». Ο
κάνατοσ είναι ςκόπιμοσ αλλά το άτομο που διενεργεί τθν πακθτικι ευκαναςία δεν είναι θ αιτία του
με ιατρικοφσ όρουσ. Άλλοσ ζνασ όροσ για τθν πρακτικι αυτι είναι «θ ςκόπιμθ κανάςιμθ ανάςχεςθ».
Βλ. Stuart et al., 1998, 24-25. Πρβλ. Σάςκο, 2007, 103-111. Εδϊ πρζπει να τονίςουμε ότι κάποιεσ
ιατρικζσ πρακτικζσ που ονομάηονται ςυχνά πακθτικι ευκαναςία, δεν αποτελοφν μορφι ευκαναςίασ
από τθ ςτιγμι που δεν είναι εμφανισ θ πρόκεςθ τερματιςμοφ μιασ ηωισ. τισ πράξεισ αυτζσ
ςυμπεριλαμβάνονται θ μθ ζναρξθ κεραπείασ που δεν κα παρζχει κανζνα όφελοσ για τον αςκενι ι ο
τερματιςμόσ μιασ κεραπείασ που φαίνεται να είναι αναποτελεςματικι, οδυνθρι ι μθ επικυμθτι. Βλ
Χαραλάμπουσ, 2006, 48.
27
«Ο κάνατοσ είναι ςκόπιμοσ αλλά το άτομο που διενεργεί τθν πακθτικι ευκαναςία δεν είναι θ αιτία
του με ιατρικοφσ όρουσ. Άλλοσ ζνασ όρο για τθν πρακτικι αυτι είναι θ «ςκόπιμθ κανάςιμθ
ανάςχεςθ». Stuart G., Curter, Demy, T., Suicide and Euthanasia, Grand Rapids: Kregel Publicatios,
1998, ςελ. 24
28
Πρωτοπαπαδάκθσ, 2003, 51. «Σο καίριο ερϊτθμα είναι αν ο κάνατοσ προκαλείται άμεςα από
ανκρϊπινθ παρζμβαςθ (ενεργθτικι ευκαναςία) ι από φυςικζσ αιτίεσ που αφινονται να εξελιχκοφν
ανεμπόδιςτα (πακθτικι ευκαναςία)». Baird & Baum, 1989, 12, Πελεγρίνθσ, 1985, 147.
29
Beauchamp & Childress, 1994, 220.
30
Battin, 1983, 13-16. Σο δικαίωμα άρνθςθσ μιασ κεραπευτικισ αγωγισ, που αναγνωρίςτθκε ςτθν
Ελλάδα ιδθ από το 1992 (άρκρο 47 ν. 2071/1992), κατοχυρϊκθκε ςτθ ςυνζχεια ςτθν Ευρωπαϊκι
φμβαςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ Βιοϊατρικι (ν. 2619/1998, άρκρο 6 α), και
προβλζπεται πλζον και ςτον πρόςφατο Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ του 2005, όπου ορίηεται
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Πανυθμ πμο δ εκενβδηζηή ηαζ δ παεδηζηή εοεακαζία δζαθένμοκ ζε ααειυ
μοζίαξ αθθά ηαζ πναηηζηήξ, πμθθμί πζζηεφμοκ υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζα
ηζξ δφμ υρεζξ ημο ίδζμο κμιίζιαημξ31 πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ημκ ίδζμ
ηνυπμ, αθμφ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ηυζμ ηα ηίκδηνα υζμ ηαζ μ επζδζςηυιεκμξ
ζηυπμξ ζοιπίπημοκ απυθοηα. Ζ εακάηςζδ ιε πανάθεζρδ υζμ ηαζ δ εακάηςζδ ιε
πνάλδ ιπμνμφκ κα είκαζ ζηυπζιεξ ηαζ ιζα ακαθοηζηυηενδ ελέηαζδ ζοπκά απμδεζηκφεζ
πςξ ημ κα αθήκεζξ ηάπμζμκ κα πεεάκεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ημ ίδζμ ιε ημ κα
ημκ αμδεάξ κα πεεάκεζ32. Δπζπθέμκ, πμθθμί οπμζηδνίγμοκ υηζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ
εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ πνέπεζ κα ηαηανβδεεί, αθμφ ημ ιυκμ πμο
επζηοβπάκεζ είκαζ δ πμζκζημπμίδζδ ηδξ πνχηδξ ηαζ δ αδνακμπμίδζδ ημο ζαηνμφ, υηακ
δεκ ιπμνεί κα δζεκενβήζεζ παεδηζηή εοεακαζία θμαμφιεκμξ ηζξ ζοκέπεζεξ33.
Πμθθέξ θμνέξ δ ίδζα πνάλδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί είηε εκενβδηζηά είηε
παεδηζηά. Τπάνπμοκ υιςξ πενζπηχζεζξ πμο ημ ζοιθένμκ ημο αζεεκμφξ ηαζ μζ
επζηαβέξ ημο ακενςπζζιμφ επζαάθθμοκ ηδκ εκένβεζα34. Ζ δζαημπή ηδξ εεναπείαξ εα
πνμηαθέζεζ ιεκ ημκ εάκαημ ημο αζεεκμφξ, αθθά ιε ηνυπμ ανβυ ηαζ επχδοκμ. Ακ
υιςξ ημο βίκεζ ιζα εακαηδθυνα έκεζδ, ημ ηέθμξ εα είκαζ άιεζμ ηαζ ακχδοκμ. Ακ
ζοκοπμθμβίζμοιε ηα παναπάκς, δεκ ιπμνμφιε πανά κα πνμζδχζμοιε εεηζηή δεζηή
ηζιή ζηδκ επζθμβή ημο ζαηνμφ εηείκμο πμο, πανυηζ βκςνίγεζ ηζξ εκδεπυιεκεξ δοζιεκείξ
βζα ημκ ίδζμ επζπηχζεζξ, επζθέβεζ κα δζεκενβήζεζ εκενβδηζηή εοεακαζία ζημκ αζεεκή
ημο ζηεπηυιεκμξ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ημ ζοιθένμκ ημο πάζπμκημξ ηαζ
αδζαθμνχκηαξ βζα ημ ζδζςηζηυ ημο. Πανάθθδθα, εα πνέπεζ κα απαλζχζμοιε ηδ ζηάζδ
ημο ζαηνμφ εηείκμο μ μπμίμξ- θμαμφιεκμξ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ πνάλδξ ημο-δζεκενβεί

μάλιςτα ρθτά ότι ο ιατρόσ υποχρεοφται να απζχει από οποιαδιποτε ιατρικι πράξθ χωρίσ
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του αρρϊςτου (άρκρο 12 παρ.1 Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ). Ακόμθ και
ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ςυντρζχει άμεςθ και κατεπείγουςα ανάγκθ παροχισ ιατρικισ
βοικειασ, ο ιατρόσ μπορεί να επζμβει χωρίσ ςυναίνεςθ, μόνο όταν θ ςυναίνεςθ δεν μπορεί να
λθφκεί (άρκρο 12 παρ. 3 Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ). Αντίςτοιχθ είναι θ κζςθ που ζγινε
αποδεκτι κατά πλειοψθφία από τθν Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ ςτθν Ειςιγθςι τθσ.
31
Davis, 2007, 182, 188, Rachels, 1975, 78-80.
32
Ο Gruzalski επικαλείται τθν ζννοια τθσ αιτιϊδουσ ςχζςθσ για να αποδείξει ότι τόςο θ ενζργεια όςο
και θ παράλειψθ μπορεί να αποτελζςουν αιτίεσ κανάτου. υνεπϊσ το να αφιςει κανείσ ζναν
ςυνάνκρωπό του να πεκάνει είναι ζνασ τρόποσ για να τον ςκοτϊςει. Βλ. Gruzalski, 1981, 94-95.
Πρβλ. Πελεγρίνθ, 1985, 148-157, Πρωτοπαπαδάκθ, 2008, 23-26.
33
Davis, 2007, 182, 188, Rachels, 1975, 78-80.
34
«Μποροφμε να ποφμε ότι θ ενεργθτικι ευκαναςία είναι πολφ πιο ανκρϊπινθ και θκικά ςωςτι από
τθν πακθτικι, θ οποία αποτελεί ςτθν ουςία ζναν αργό και παρατεταμζνο κάνατο». Βλ. Singer, 1993,
211.
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ζημκ αζεεκή ημο παεδηζηή εοεακαζία, πανυηζ βκςνίγεζ πςξ αοηή εα ημκ μδδβήζεζ ζε
ηέθμξ επχδοκμ ηαζ απάκενςπμ35.
1.2.3. Δκούζια, μη εκούζια και ακούζια Δςθαναζία
ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ιε αάζδ ηδκ έηθναζδ ηδξ ζοκαίκεζδξ ημο πάζπμκημξ,
δ εοεακαζία δζαηνίκεηαζ ζε εθνύζηα, κε εθνύζηα ηαζ αθνύζηα. Θα πνέπεζ απυ ηδκ
ανπή κα δζεοηνζκζζηεί υηζ ημ ζφκμθμ ηςκ ζαηνζηχκ, κμιζηχκ αθθά ηαζ δεζηχκ
ενεοκδηχκ ημο εέιαημξ ηαηαδζηάγεζ ημκ υνμ «αημφζζα εοεακαζία», ημκ ηενιαηζζιυ,
δδθαδή, ηδξ γςήξ εκυξ ακενχπμο πανά ηδ εέθδζή ημο36. Μζα ηέημζα πνάλδ ιμζάγεζ ιε
δμθμθμκία ηαζ παναπέιπεζ ζε πναηηζηέξ ηδξ Ναγζζηζηήξ Γενιακίαξ. Γζα ημκ θυβμ
αοηυκ δ ακαθμνά εα πενζμνζζηεί ζηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ εημφζζαξ ηαζ ιδ εημφζζαξ
εοεακαζίαξ, πενζεςνζμπμζχκηαξ ελ’ ανπήξ ηδκ αημφζζα εοεακαζία.
Ζ εθνύζηα επζαλαζία (voluntary euthanasia) ακαθένεηαζ ζημκ ηενιαηζζιυ ηδξ
γςήξ ημο αζεεκμφξ απυ ηνίημ πνυζςπμ, είηε ιε εζηειιέκδ πνάλδ εακάηςζδξ αοημφ,
είηε ιε πανάθεζρδ θήρδξ ιέηνςκ ζοκηήνδζδξ ηδξ γςήξ ημο ζφιθςκα ιε ηδ
δεδδθςιέκδ αμφθδζή ημο αζεεκμφξ37. Δίκαζ αεααίςξ πμθφ ζδιακηζηυ μ πάζπςκ κα
είκαζ πκεοιαηζηά δζαοβήξ38 ηαζ δ ζοκεζδδηή απαίηδζή ημο κα πεεάκεζ κα εκέπεζ ημ
ζημζπείμ ηδξ ζηαεενυηδηαξ, εκχ ζε ηάεε πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα απμηεθεί πνμσυκ
επίβκςζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ ημο ηαζ απμηέθεζια ηδξ ηαεανήξ ημο
αμφθδζδξ. Πνέπεζ, θμζπυκ, μ αζεεκήξ κα είκαζ πθήνςξ ηαζ θεπημιενεζαηά
εκδιενςιέκμξ απυ ημ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ βζα ηδκ ηαηάζηαζή ημο, κα βκςνίγεζ ηζξ
πζεακυηδηεξ ηαζ ημ πνμζδυηζιμ γςήξ ημο ηαεχξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο
εκαπμιείκακημξ αοημφ πνυκμο. Δάκ, έπμκηαξ βκχζδ υθςκ ηςκ παναπάκς, γδηήζεζ κα
πεεάκεζ, ηυηε δ εοεακαζία αοηή παναηηδνίγεηαζ εημφζζα39.
35

Θ κατάςταςθ αυτι παράγεται και ςυντθρείται, ιςχυρίηονται οι υπζρμαχοι τθσ κατάργθςθσ τθσ
διάκριςθσ, από μια άνευ ουςίασ κατθγοριοποίθςθ τθσ ευκαναςίασ ςε πακθτικι και ενεργθτικι. Ζτςι
επιλζγεται πολλζσ φορζσ θ χειρότερθ δυνατι λφςθ, ενϊ πολλοί γενναίοι ιατροί και ςυγγενείσ, οι
οποίοι επιτζλεςαν ςτο ακζραιο το θκικό τουσ χρζοσ ι εκπλιρωςαν τθν επικυμία του πάςχοντοσ
οδθγοφνται ςτα δικαςτιρια με κατθγορίεσ που αρμόηουν ςε εγκλθματίεσ. Rachels, 1975, 78-80,
Πρωτοπαπαδάκθσ, 2003, 54-55, Πρωτοπαπαδάκθσ, 2008, 23-26.
36
«Ακοφςια ευκαναςία ςυμβαίνει όταν ο αςκενισ ξεκάκαρα δεν επικυμεί να κανατωκεί, και θ
επικυμία του δεν ειςακοφεται». Stuart et al, 1998, 25.
37
«Θ εκοφςια ευκαναςία ςυμβαίνει όταν ζνασ αςκενισ ηθτά κάποιοσ άλλοσ να δϊςει τζλοσ ςτθ ηωι
του και θ επικυμία του αυτι ικανοποιείται». Stuart et al, 1998, 25, AGS Ethics Committee, 1995, 579580.
38
«Θ ευκαναςία μπορεί να είναι δικαιϊςιμθ μόνο όταν το κφμα είναι ενιλικοσ με πλιρθ διαφγεια»,
Kottow, 1988, 65.
39
Πρωτοπαπαδάκθσ, 2003, 56, Παντελίδου, 2003, 232-233.
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Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ πενζπηχζεζξ αζεεκχκ μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ζε ηχια ηαζ
είκαζ πναηηζηά αδφκαημ κα εηθνάζμοκ ηδ εέθδζή ημοξ40. Συηε, δ αμφθδζή ημοξ
ηεθκαίξεηαη απυ πνμβεκέζηενεξ εηπεθναζιέκεξ απυρεζξ ημοξ, απυ ηδ βεκζηυηενδ
ζηάζδ ημοξ απέκακηζ ζηδ γςή, ή απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ζοββεκχκ ημοξ βζα ηδκ
εκδεπυιεκδ επζεοιία ημο αζεεκμφξ ιε αάζδ ημκ παναηηήνα ημο41. ηζξ πενζπηχζεζξ
αοηέξ δ εοεακαζία δεκ είκαζ εημφζζα αθμφ απμοζζάγεζ δ έηθναζδ ηδξ ζοκαίκεζδξ ημο
αζεεκμφξ, δεκ είκαζ, υιςξ, μφηε αημφζζα (involuntary), δζυηζ δεκ πναβιαημπμζείηαζ
εκάκηζα ζηδ εέθδζή ημο αθθά κε εθνύζηα, (non voluntary) ζφιθςκα δδθαδή ιε ηδκ
εζηαγυιεκδ42 ή, ηάπμζεξ θμνέξ, αέααζδ επζεοιία ημο. ε άθθεξ πχνεξ (ΖΠΑ,
Γενιακία, Οθθακδία η.α.), μζ θεβυιεκεξ «πνμβεκέζηενεξ μδδβίεξ» (advance
directives) ή «δζαεήηεξ εκ γςή» (living wills), δδθαδή δ βναπηή δζαηφπςζδ ηδξ νδηήξ
αμφθδζδξ ηάπμζμο βζα ημ πχξ εέθεζ κα ημκ ιεηαπεζνζζημφκ ζηδκ πενίπηςζδ πμο πάζεζ
αοηή ηδκ ζηακυηδηα (πνυηεζηαζ ζδίςξ βζα νδηέξ επζεοιίεξ απμθοβήξ ιζαξ επίπμκδξ
επέιααζδξ ή ηδξ ηανδζαηήξ ακάηαλδξ, ή ηδξ δζαημπήξ ιδπακζηήξ οπμζηήνζλδξ,
δζαηνμθήξ η.η.θ.), πνμζθένμοκ ιζα θφζδ βζα κα απμθεοπεεί δ «εζηαγυιεκδ»43. Γεκ
είκαζ θίβεξ πάκηςξ, μζ επζθοθάλεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ ςξ πνμξ ημκ ααειυ αζθάθεζαξ
ηςκ δζαεδηχκ αοηχκ, ηαεχξ ζοπκά βίκμκηαζ ηάης απυ ηδκ έλανζδ ηαηάεθζρδξ ή
ηάης απυ ηδκ ζδζμηεθή επήνεζα ηνίηςκ πνμζχπςκ. Άθθςζηε, δεκ απμηθείεηαζ ηδκ
ηνίζζιδ ζηζβιή, μ εκδζαθενυιεκμξ, επεζδή αηνζαχξ γεζ, κα αθθάλεζ βκχιδ ηαζ κα ιδκ
ιπμνεί κα ημ εηθνάζεζ. Θα δεζιεουιαζηε αηυια απυ ιζα «δζαεήηδ» εοεακαζίαξ;44

40

«Μθ εκοφςια ευκαναςία ονομάηεται θ κανάτωςθ του αςκενοφσ από κάποιον ο οποίοσ δεν
γνωρίηει τισ επικυμίεσ του αςκενοφσ, είτε επειδι οι επικυμίεσ αυτζσ δεν μποροφν να εκφραςτοφν,
είτε επειδι το άτομο αυτό προτιμά να μθν τισ μάκει». Stuart et al, 1998, 25.
41
Πρωτοπαπαδάκθσ, 2003, 57.
42
Θ εικαηόμενθ ςυναίνεςθ - ακριβζςτερα, ίςωσ: τεκμαιρόμενθ ςυναίνεςθ - προτείνεται από πολλοφσ,
ωσ υποκατάςτατο τθσ αυτοπρόςωπθσ «ςυναίνεςθσ φςτερα από πλθροφόρθςθ», δθλαδι τθσ βαςικισ
εγγφθςθσ για τθν αυτονομία του προςϊπου. Τπάρχουν περιπτϊςεισ όμωσ όπου θ ςυναίνεςθ είναι
πολφ πιο προβλθματικι, όπωσ όταν αφορά δωρεά οργάνων για μεταμόςχευςθ ι τθν ευκαναςία
(περίπτωςθ Schiavo) ι αρνθτικι ευγονικι (εικάηουμε ότι ζνα βρζφοσ δεν κα ικελε να γεννθκεί με
ςοβαρά προβλιματα υγείασ). Σο ηιτθμα που τίκεται ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι αν οι προτιμιςεισ
των οικείων μποροφν να εκφράςουν τθν προτίμθςθ του αςκενοφσ και ςε ποιο βακμό μια τζτοια
πρακτικι ςυνιςτά παραβίαςθ τθσ αυτονομίασ του. Βιδάλθσ, 2007, 107, 111, Beauchamp & Childress,
1994, 77 κ.ε.
43
Βλ. ςχετ. άρκ. 9 τθσ Σφμβαςθσ του Οβιζδο και Capron, 2001, 299 κ.ε.
44
Eser, 1985, 72-75. Ο νόμοσ ςιμερα δζχεται τθ ςυναίνεςθ φςτερα από ενθμζρωςθ του
αντιπροςϊπου ενόσ παιδιοφ ι ενόσ ανίκανου να ςυναινζςει ενθλίκου, ωσ υποκατάςτατο για να
αντιμετωπιςτοφν άμεςα κίνδυνοι για τθν υγεία ι για τθ ηωι των τελευταίων. Βλ. άρκρο 6 επ. τθσ
Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ Βιοϊατρικι (Σφμβαςθ του Οβιζδο) και
Βιδάλθσ 2007, 108-110.
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1.2.4. Ηαηπικά ςποβοηθούμενη αςηοκηονία
Σα ηεθεοηαία πνυκζα, ζδζαίηενα ιεηά ηδ δναζηδνζυηδηα ημο Dr. Κevrokian ζηζξ
Ζ.Π.Α., δ μπμία πνμζέθηοζε ηδ δδιμζζυηδηα ζημ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ, θάκδηε
ιία αηυιδ ιμνθή εοεακαζίαξ, δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία45. Καηά ηδκ
ηαηξηθά ππνβνεζνύκελε απηνθηνλία (physician assisted suicide), υπςξ δδθχκεζ ηαζ μ
υνμξ, αοηυξ πμο επζθένεζ ημκ εάκαημ είκαζ μ ίδζμξ μ αζεεκήξ. Ο ζαηνυξ απθχξ πανέπεζ
ηα ιέζα ιε ηα μπμία ημ άημιμ, έπμκηαξ υπζ ιυκμ ζοκείδδζδ αθθά ηαζ δοκαηυηδηα,
ηαεζζηά εθζηηή ηδκ αοημηημκία ημο46. Έηζζ δ πνάλδ ηοπζηά δεκ εκηάζζεηαζ ζηδκ
ηαηδβμνία ηδξ εοεακαζίαξ αθθά ηδξ αοημηημκίαξ, αθμφ εφηδξ ηαζ εφια είκαζ ημ ίδζμ
πνυζςπμ. Ζ θνάζδ «οπμαμδεμφιεκμξ εάκαημξ», εζδζηά μ «ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκμξ
εάκαημξ» πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηζξ ιένεξ ιαξ, αθθά είκαζ αιθίζδιμξ επεζδή
οπάνπμοκ πμθθμί ηνυπμζ αμήεεζαξ47 οπαβυιεκμζ ζηδκ ίδζα βεκζηή ηαηδβμνία. Σα ιέζα
ηα μπμία πμνδβμφκηαζ, βζα έκακ υζμ ημ δοκαηυκ ακχδοκμ ηαζ αλζμπνεπή εάκαημ,
ιπμνεί κα είκαζ δ ζοκηαβμβνάθδζδ εκυξ ζηεοάζιαημξ πμο εα επζθένεζ ημκ εάκαημ,
ιία έκεζδ ηδκ μπμία μ ίδζμξ μ αζεεκήξ εα ηάκεζ ζημκ εαοηυ ημο, ή αηυιδ ηαζ ηάπμζμξ
ιδπακζζιυξ48 ημκ μπμίμ πεζνζγυιεκμξ μ ίδζμξ μ πάζπςκ εα ηενιαηίζεζ ηδ γςή ημο.
Σα υνζα ζοπκά ακάιεζα ζηδκ οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία ηαζ ηδκ εημφζζα
εκενβδηζηή εοεακαζία είκαζ δοζδζάηνζηα ή ζοβπέμκηαζ, δζυηζ ηαζ μζ δφμ αοηέξ
πενζπηχζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηάπμζα ιμνθή αμήεεζαξ βζα κα επέθεεζ μ εάκαημξ εκυξ
45

Πρωτοπαπαδάκθσ, 2003, 46.
Stuart et al, 1998, 18. φμφωνα με τον Γ. Χαραλάμπουσ, θ ςυνδρομι του ιατροφ μπορεί να
ςυνίςταται απλϊσ και μόνο ςε ςυμβουλευτικι παρζμβαςθ ι ςυνταγογράφθςθ και όχι ενεργό
ςυμμετοχι με τθ χοριγθςθ κανατθφόρασ δόςθσ. Χαραλάμπουσ, 2006, 47.
47
«H υποβοθκοφμενθ αυτοκτονία και θ ενεργθτικι ευκαναςία είναι περιςτάςεισ βοικειασ με ςκοπό
τθν ζλευςθ του κανάτου. τθν υποβοθκοφμενθ αυτοκτονία ο τελικόσ δράςτθσ είναι εκείνοσ του
οποίου ο κάνατοσ προκαλείται, ενϊ ςτθν εκοφςια ενεργθτικι ευκαναςία ο δράςτθσ είναι ζνα άλλο
πρόςωπο». Beauchamp & Childress, 1994, 228. τισ περιπτϊςεισ υποβοθκοφμενθσ αυτοκτονίασ δεν
είναι απαραίτθτθ θ προχπόκεςθ του αφόρθτου πόνου ςτο άτομο που πεκαίνει ϊςτε να
υποβοθκθκεί για να αυτοκτονιςει. Επίςθσ δεν είναι απαραίτθτο το επιλεγόμενο μζςο να είναι όςο
το δυνατόν πιο ανϊδυνο. φμφωνα με αυτζσ τισ παρατθριςεισ, θ υποβοθκοφμενθ αυτοκτονία ζχει
μεγαλφτερο εφροσ από τθν ευκαναςία. Βλ. Beauchamp, 2007, 19-20, Βοφλτςοσ & Σςοφγκασ, 2008,
76.
48
Είναι γνωςτι θ περίπτωςθ του γνωςτοφ Αμερικανοφ ιατροφ Kevorkian, ο οποίοσ ζχει εφεφρει μία
μθχανι που χορθγεί διοξείδιο του άνκρακα ςτουσ πνεφμονεσ. Σθ μθχανι αυτι προμικευε ςτουσ
αςκενείσ που επικυμοφςαν να πεκάνουν τθν οποία τθ χειριηόταν μόνοι τουσ και με το πάτθμα ενόσ
κουμπιοφ επζφεραν ςτον εαυτό τουσ ζνα ςχετικά ανϊδυνο και ςφντομο κάνατο. Ο ίδιοσ ο ιατρόσ
μποροφςε είτε να παραμζνει δίπλα ςτον αςκενι είτε να απουςιάηει κατά τθν τζλεςθ τθσ πράξθσ.
Παρά τισ προςπάκειεσ που καταβλικθκαν πολλζσ φορζσ για να ςτοιχειοκετθκεί κατθγορία εναντίον
του, αυτό δεν κατζςτθ δυνατόν παρά μόνο το 1999, φςτερα από τθ διενζργεια 130 περίπου
υποβοθκοφμενων κανάτων. Σο 2007 αφζκθκε ελεφκεροσ. Βλ. Davey, 2007 ςτο:
http://www.nytimes.com/2007/06/04/us/04kevorkian.html?_r=1&ref=jack_kevorkian, και ςχετικό
άρκρο ςτο Time Magazine, 5-4-1999.
46
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άθθμο πνμζχπμο. Ζ πναηηζηή ηδξ οπμαμδεμφιεκδξ αοημηημκίαξ είκαζ ηέημζα χζηε
δεηάδεξ ηνυπμζ ηαζ ιέηνα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ επίηεολδ ημο
εακάημο ημο αζεεκμφξ, πςνίξ κα ιπμνμφκ κα βίκμοκ υθα βκςζηά. Δπεζδή, επίζδξ, δ
ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία ζηδνίγεηαζ ζηδκ πνμζςπζηή ζπέζδ πάζπμκημξ
ηαζ ζαηνμφ, ζοπκά δεκ πανμοζζάγεηαζ ςξ ηέημζα, αθθά μ επεθεχκ εάκαημξ πμθθέξ
θμνέξ απμδίδεηαζ ζε πανεκένβεζα ηδξ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ ή ζηδκ αζεέκεζα. Αοηυξ
μ «παναζηδκζαηυξ» ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ, δδιζμονβεί επζθοθάλεζξ
ζε ζπέζδ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ δεζηυηδηα ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ
ιεευδςκ49, αθθά ηαζ δ ιοζηζηυηδηα ηδξ πνάλδξ ηαεζζηά, ζοβπνυκςξ, ημκ ανζειυ ηςκ
ηαη’ έημξ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκςκ αοημηημκζχκ ιυκμ ηαηά πνμζέββζζδ οπμθμβίζζιμ.
οιπεναζιαηζηά, μ πανάβμκηαξ πμο δζαδναιαηίγεζ ημκ ζδιακηζηυηενμ νυθμ βζα ημκ
παναηηδνζζιυ ιζαξ πνάλδξ ςξ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδξ αοημηημκίαξ, είκαζ δ
πνυεεζδ50 ημο ζαηνμφ ηαζ ημο αζεεκμφξ. Δάκ μ ζαηνυξ πμνδβήζεζ, βζα πανάδεζβια, ιζα
ιεβάθδ δυζδ ακαθβδηζηχκ πνμηεζιέκμο κα ηαηαπναΰκεζ ημκ αθυνδημ πυκμ ημο
αζεεκμφξ, αθθά δ αβςβή αοηή επζθένεζ ημκ εάκαημ, δ πνάλδ δεκ ιπμνεί κα
παναηηδνζζηεί ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία. Δπίζδξ, εάκ μ αζεεκήξ γδηήζεζ
ζζπονά παοζίπμκα πνμθαζζγυιεκμξ έκημκμ πυκμ αθθά ηα πνδζζιμπμζήζεζ βζα κα
ηενιαηίζεζ ηδ γςή ημο, πάθζ έπμοιε απθή αοημηημκία. οκεπχξ, ιυκμ δ πνυεεζδ ημο
ζαηνμφ, ζοκδοαγυιεκδ ιε αοηή ημο αζεεκμφξ ηαεζζημφκ ηδκ πνάλδ ζαηνζηά
οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία51.

49

«Από τθ ςτιγμι που θ διαδικαςία τθσ υποβοθκοφμενθσ αυτοκτονίασ είναι εν πολλοίσ κρυφι και
ελάχιςτα μελετθμζνθ, λίγα είναι γνωςτά ςε ςχζςθ με το ποια είναι θ πιο ανκρϊπινθ και
αποτελεςματικι μζκοδοσ». Quill et al, 1992, 1380-1384.
50
«Υποβοθκοφμενθ αυτοκτονία είναι θ ςκόπιμθ βοικεια ςε ζναν αςκενι να τερματίςει ο ίδιοσ τθ
ηωι του κατ’ απαίτθςι του». Scheper & Duursma, 1994, 3-8, AGS Ethics Committee, 1995, 579-580.
51
Πρωτοπαπαδάκθσ, 2003, 59. Θ υποβοθκοφμενθ αυτοκτονία τιμωρείται με τισ διατάξεισ του
άρκρου 301 ΠΚ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ
ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΔΤΘΑΝΑΗΑ
Ζ εοεακαζία είκαζ έκα πμθοδζάζηαημ ηαζ πενίπθμημ γήηδια, έκα εέια πμο
ζμηάνεζ επεζδή άπηεηαζ εοαζζεδζζχκ ηαζ πνμζςπζηχκ ζοβηζκδζζαηχκ ηαηαζηάζεςκ.
Ακ θμζπυκ δ ημζκςκία δεκ είκαζ αηυιδ πθήνςξ ελμζηεζςιέκδ ιε ημ εέια, είκαζ θμβζηυ
ηαζ δ κμιμεεζία κα ιδκ είκαζ λεηάεανδ ζε υηζ αθμνά ζηδκ εοεακαζία. Αοηυ είκαζ
ακαιεκυιεκμ, εάκ δεπημφιε πςξ μζ κυιμζ δεκ είκαζ πανά ηα ηαηάζηζπα ζηα μπμία
βνάθμκηαζ μζ εεθήζεζξ ιαξ52.
Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ νοειίγμκηαζ ηα εέιαηα ηδξ εοεακαζίαξ πμζηίθεζ
ακαθυβςξ ηςκ δεζηχκ αλζχκ ηδξ ηάεε πχναξ ηαζ ημο κμιζημφ ηδξ πμθζηζζιμφ. ε
ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, εθθείρεζ κμιζημφ πθαζζίμο, ακαγδηείηαζ ηαηαθφβζμ ζηδ
κμιμθμβία. Οζ πενζπηχζεζξ ηαηαδίηδξ ζαηνχκ ή ζοββεκχκ πμο ζοκένβδζακ ή
δζεκένβδζακ εοεακαζία είκαζ εθάπζζηεξ ζηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ ηαζ ηζξ πζμ πμθθέξ
θμνέξ ζοιαμθζηέξ. Δκχ, υιςξ, μζ Πμζκζημί Κχδζηεξ πμθθχκ ηναηχκ ζοκεπίγμοκ κα
ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ εοεακαζία ςξ ακενςπμηημκία, ή ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ ςξ
ζοκένβεζα ζε αοημηημκία, είκαζ δφζημθμ βζα ηα ανιυδζα δζηαζηήνζα κα ζοιαζαάζμοκ
ημ βνάιια ημο κυιμο ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηαζνχκ, ηα δζηαζχιαηα ηςκ αζεεκχκ ιε
ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ πνμξ αοημφξ, ημ κμιζηυ ιε ημ ακενςπζζηζηυ ηαεήημκ
ηςκ ζαηνχκ53. Σμ δίηαζμ μνβακχκεζ ηζξ ημζκςκίεξ επζθφμκηαξ πνμαθήιαηα,
δμηζιάγεηαζ υιςξ ηαζ ημ ίδζμ, υηακ ηα πνμαθήιαηα αοηά έπμοκ μνζαηή ηαοηυηδηα,
ηζκμφκηαζ δδθαδή ζημ ιεηαίπιζμ δζηαίμο ηαζ δεζηήξ. ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα
πνμζπαεήζμοιε κα ακζπκεφζμοιε ηυζμ ζε δζεεκέξ υζμ ηαζ ζε εθθδκζηυ επίπεδμ πχξ
ακηζιεηςπίγεηαζ κμιμεεηζηά ηαζ εκ ιένεζ κμιμθμβζαηά ημ πνυαθδια ηδξ εοεακαζίαξ.
Θα εζηζάζμοιε ημ εκδζαθένμκ ιαξ ηονίςξ ζηδ Γενιακία, ηδ Μεβάθδ Βνεηακία, ζηζξ
Ζ.Π.Α., ηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ Οθθακδία δζυηζ εηεί54 πονμδμηήεδηακ απυ ηδκ
επζζηδιμκζηή ζογήηδζδ μζ ιεβαθφηενεξ αθθαβέξ ζηδ κμιμεεζία βζα ημκ ηαεμνζζιυ
ημο δζηαζχιαημξ ζημκ εάκαημ.

52

Πεθεβνίκδξ, 2009, 45.
Πνςημπαπαδάηδξ, 1999 δζαεέζζιμ ζημ: http://www.protopapadakis.gr/articlesgr.htm
54
Αναπλιϊτθσ, 2003, 131.
53
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2.1. Γιεθνέρ Γίκαιο
2.1.1. ςμβούλιο ηηρ Δςπώπηρ - Δςπωπαϊκή ύμβαζη ηος Οβιέδο (1997) για ηα
Ανθπώπινα Γικαιώμαηα και ηη Βιοϊαηπική
Απυ ηδ κμιμεεζία ζημκ εονςπασηυ πχνμ, δ ζδιακηζηυηενδ ζοκεζζθμνά επί
ημο εέιαημξ ηαηαβνάθεηαζ ζηδ φιααζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ55 βζα ηδκ
πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηδξ αλζμπνέπεζαξ ημο αηυιμο ζε ζπέζδ ιε ηζξ
εθανιμβέξ ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζαηνζηήξ, βκςζηή ςξ «φιααζδ ημο Οαζέδμ βζα ηα
Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα ηαζ ηδ Βζμσαηνζηή». Ζ φιααζδ αοηή οπμβνάθδηε ημ 1997
ζημ Οαζέδμ ηδξ Ηζπακίαξ απυ ηδκ Δπζηνμπή Τπμονβχκ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ
ηαζ ηονχεδηε απυ ηδκ Δθθάδα ιε ημκ Ν. 2619/1998-ΦΔΚ Α.132 απυ 19-6-199856.
Οζ ηφνζεξ δζαηάλεζξ πμο άπημκηαζ ημο δζηαζχιαημξ ζημκ εάκαημ, αθμνμφκ ζηδ
ζοκαίκεζδ ζε ηάεε επέιααζδ πμο αθμνά εέιαηα οβείαξ ιεηά απυ πνμδβμφιεκδ
ζπεηζηή εκδιένςζδ (άνενμ 5) ηαζ ημκ ζεααζιυ ζηζξ πνμβεκέζηενεξ εηθναζεείζεξ
επζεοιίεξ ημο αζεεκμφξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζαηνζηή επέιααζδ, υηακ μ αζεεκήξ δεκ είκαζ
ζε εέζδ κα εηθνάζεζ ηζξ επζεοιίεξ ημο (άνενμ 9). Ζ εέζδ αοηή απμηεθεί ηαημπφνςζδ
ημο δζηαζχιαημξ βζα «δζαεήηδ εκ γςή»57.
Σμ ζοιπέναζια πμο ιπμνεί ηακείξ κα ζοθθέλεζ έπμκηαξ ιζα ζοκμθζηή εζηυκα
ηδξ φιααζδξ ημο Οαζέδμ, είκαζ υηζ ημ οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ δζάηεζηαζ ζαθχξ
ανκδηζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εκενβδηζηήξ εοεακαζίαξ, δέπεηαζ υιςξ υηζ μ αζεεκήξ
εα πνέπεζ κα ιπμνεί κα ανκδεεί μπμζαδήπμηε επέιααζδ ή εεναπεία, αηυιδ ηαζ ακ
αοηή δ άνκδζδ είκαζ ακηίεεηδ πνμξ ημ ζοιθένμκ ημο, ειθακίγμκηαξ επμιέκςξ ιζα
δζαθθαηηζηυηενδ ζηάζδ οπέν ηδξ κμιζιμπμίδζδξ ηδξ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ. ηδ
ζοκέπεζα, ημ οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ελεηάζεζ ηδκ
πζεακυηδηα εκανιμκζζιέκδξ εθανιμβήξ ηακυκςκ βζα ηδκ εοεακαζία, απέζηεζθε ημ
2003 ζηα ηνάηδ ιέθδ έκα ενςηδιαημθυβζμ ζπεηζηά ιε ηζξ εζςηενζηέξ κμιμεεζίεξ ηςκ
55

Οι κινιςεισ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςχετικά με το κζμα τθσ ευκαναςίασ είναι ποικίλεσ και
καταδεικνφουν τον προβλθματιςμό των ευρωπαϊκϊν χωρϊν για μια ενιαία αντιμετϊπιςθ αυτοφ του
περίπλοκου ηθτιματοσ, τόςο νομικά, όςο ιατρικά αλλά και θκικά. Σο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ
καλείται επιπλζον να παίξει ζναν ενωτικό ρόλο ανάμεςα ςε χϊρεσ με διαφορετικό νομοκετικό,
πολιτικό αλλά και κρθςκευτικό παρελκόν, γεγονόσ που περιπλζκει ακόμα περιςςότερο το
ακανκϊδεσ ζτςι κι αλλιϊσ ηιτθμα τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ ευκαναςίασ. Γκιόκα, 2008, 240.
56
Βλ. http://www.bioethics.gr/media/pdf/biolaw/human/oviedo_convention_gr.pdf και Αναπλιϊτθσ,
2003, 131.
57
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. “Convention for the protection of Human Rights and Dignity of
the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human
Rights
and
Biomedicine”,
1997,
Oviedo,
May
4th,
διακζςιμο
ςτο:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/164.doc. Πρβλ. Κριάρθ-Κατράνθ, 2003,
137-142.
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ηναηχκ βζα υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ εοεακαζίαξ ηαζ ηζξ ζπεηζγυιεκεξ ιε αοηήκ
πναηηζηέξ58. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ ηδκ ακμιμζμιμνθία ημο εεζιζημφ
πθαζζίμο πμο ηονζανπεί ακάιεζα ζηα ηνάηδ-ιέθδ. Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ 36
πςνχκ πμο απάκηδζακ ζημ ενςηδιαημθυβζμ είπακ υηζ δ κμιμεεζία ημοξ δεκ
πνμέαθεπε μφηε ζημ εθάπζζημ δζαηάλεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ εοεακαζία59.
2.1.2. Δςπωπαϊκό Γικαζηήπιο Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων-Δςπωπαϊκή ύμβαζη
για ηην Πποζηαζία ηων Γικαιωμάηων ηος Ανθπώπος
Σμ Δονςπασηυ Γζηαζηήνζμ Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ (ζημ ελήξ ΔΓΓΑ),
ζοπκά ακαθένεηαζ ακεπίζδια ηαζ ςξ «Γζηαζηήνζμ ημο ηναζαμφνβμο», ζδνφεδηε ιε
ζημπυ κα ζοζηδιαημπμζήζεζ ηδκ ελέηαζδ πνμζθοβχκ πμο αθμνμφκ ηα ακενχπζκα
δζηαζχιαηα ηαηά ηςκ ηναηχκ ιεθχκ αάζεζ ηδξ Δονςπασηήξ φιααζδξ βζα ηα
Γζηαζχιαηα ημο Ακενχπμο (ΔΓΑ). Ένβμ ημο Γζηαζηδνίμο είκαζ μ έθεβπμξ ηδξ
εθανιμβήξ ηδξ φιααζδξ, εηδζηάγμκηαξ πνμζθοβέξ πμθζηχκ ηαηά πανααζάζεςκ ηςκ
ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ μζ μπμίεξ δζαπνάπεδηακ απυ ηνάηδ ιέθδ. Πνυηεζηαζ βζα
ημκ πνχημ ζε δζεεκέξ επίπεδμ δζηαζηζηυ ιδπακζζιυ πνμζηαζίαξ ηςκ ακενςπίκςκ
δζηαζςιάηςκ60.
Ζ Δονςπασηή φιααζδ βζα ηδκ Πνμζηαζία ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο Ακενχπμο
ηαζ ηςκ Θειεθζςδχκ Δθεοεενζχκ (ζημ ελήξ ΔΓΑ), δ μπμία οζμεεηήεδηε απυ ημ
οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ ημ 1950, δεκ έπεζ πάνεζ έςξ ζήιενα ζαθή εέζδ ςξ πνμξ ημκ
μνζζιυ ημο ηέθμοξ ηδξ γςήξ ή ςξ πνμξ ημ δζηαίςια ημο ακενχπμο κα απμθαζίζεζ βζα
ημκ εάκαηυ ημο. ημ άνενμ 2 (πανάβναθμξ 1) ηδξ φιααζδξ ηαημπονχκεηαζ ημ
δζηαίςια ζηδ γςή: «Τo δηθαίσκα εθάζηoπ πξoζώπoπ εηο ηεv δσήv πξoζηαηεύεηαη ππό
ηoπ vόκoπ. Δηο oπδέvα δύvαηαη vα επηβιεζή εθ πξoζέζεσο ζάvαηoο, εηκή εηο εθηέιεζηv
ζαvαηηθήο

πoηvήο

εθδηδoκέvεο

ππό

δηθαζηεξίoπ

εv

πεξηπηώζεη

αδηθήκαηoο

58

Council of Europe, Steering Commitee on Bioethics (CDBI), 2003, διακζςιμο ςτο:
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/09_euthanasia/INF%282003%298e_replies_eutha
nasia.pdf, Γκιόκα, 2008, 243
59
ε βαςικι ερϊτθςθ τθσ ζρευνασ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ «αν ο παρακάτω όροσ
χρθςιμοποιείται ςτθ χϊρα ςασ», δόκθκαν οι εξισ απαντιςεισ: ο όροσ «ευκαναςία» ςυναντάται ςε 25
χϊρεσ (από τισ 36 που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο), ο όροσ «ενεργθτικι ευκαναςία»
ςυναντάται ςε 16 χϊρεσ, ο όροσ «πακθτικι ευκαναςία» ςε 16 χϊρεσ, ο όροσ «υποβοθκοφμενθ
αυτοκτονία» ςυναντάται ςε 18 χϊρεσ και ο όροσ «υποβοθκοφμενοσ κάνατοσ», ςε 7 χϊρεσ.
60
Σο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων εδρεφει ςτο τραςβοφργο. Κάκε κράτοσ
μζλοσ τθσ φμβαςθσ διακζτει ςε αυτό ζναν δικαςτι. Από ελλθνικισ πλευράσ, μετζχει, με τθν
παράλλθλθ ιδιότθτα του Αντιπροζδρου του Δικαςτθρίου, ο Κακθγθτισ Χριςτοσ Ροηάκθσ. Παρζχει τθ
δυνατότθτα τόςο διακρατικισ όςο και ατομικισ προςφυγισ, μετά τθν εξάντλθςθ των εςωτερικϊν
ζνδικων μζςων. Βλ. http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/ και http://el.wikipedia.org/.
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ηηκσξoπκέvoπ ππό ηoπ vόκoπ δηα ηεο πoηvήο ηαύηεο»61. Χζηυζμ, παναιέκεζ ιεηέςνμ
ημ ακ ημ δζηαίςια ζηδ γςή ηαημπονχκεζ δζηαίςια ηαζ ζημκ εάκαημ62. Δπίζδξ
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ηδξ ΔΓΑ «μοδείξ επζηνέπεηαζ vα οπoαθδεή εζξ ααζάvoοξ
oφηε εζξ πoζvάξ ή ιεηαπείνζζζv απαvενχπoοξ ή ελεοηεθζζηζηάξ»63. Δκημφημζξ, δ
απαβυνεοζδ ηδξ εοεακαζίαξ ηαζ δ οπμπνεςηζηή πανάηαζδ ιζαξ γςήξ επχδοκδξ ηαζ
απάκενςπδξ εέηεζ βζα πμθθμφξ γήηδια ζεααζιμφ ηδξ αλζμπνέπεζαξ ημο ακενχπμο64.
Οζ πενζπηχζεζξ αζηδιάηςκ πενί εοεακαζίαξ πμο οπμαθήεδηακ ζημ ΔΓΓΑ
είκαζ: δ οπυεεζδ Pretty ηαηά Ζκςιέκμο Βαζζθείμο ηδξ 29δξ Απνζθίμο 2002, δ
οπυεεζδ Widmer ηαηά Δθαεηίαξ ηαζ δ οπυεεζδ Sanles Sanles ηαηά Ηζπακίαξ.
2.1.3. Τπόθεζη Pretty καηά Ζνωμένος Βαζιλείος
Ζ Diane Pretty, δ μπμία έπαζπε απυ ιζα ιμζναία εηθοθζζηζηή αζεέκεζα ηςκ
κεονχκςκ, πάθερε βζα ημ δζηαίςια κα επζηναπεί ζημκ ζφγοβυ ηδξ κα ηδ αμδεήζεζ κα
πεεάκεζ. Ζ Pretty πνμζέθοβε ζημ ΔΓΓΑ ζηζξ 21-12-2001, ιεηά ηδκ απυννζρδ ηδξ
αίηδζήξ ηδξ απυ ηα ανεηακζηά δζηαζηήνζα, υπμο ηαζ εηεί δ πνμζθοβή ηδξ
απμννίθεδηε ιε ηδ ααζζηή αζηζμθμβία υηζ δ απυθοηδ πνμζηαζία ηδξ γςήξ πμο πανέπεζ
ημ άνενμ 2 ζοκίζηαηαζ ζε εεηζηυ δζηαίςια ηαζ υπζ ζε ανκδηζηυ, ζημ δζηαίςια δδθαδή
κα ηενιαηίζεζ μ αζεεκήξ ηδ γςή ημο ιε ηδ αμήεεζα ηάπμζμο άθθμο. Σεθζηά δ Diane
Pretty πέεακε ζε έκα ζακαηυνζμ ημκ Μάζμ ημο 2002, θίβεξ διένεξ ιεηά ηδκ έηδμζδ
ηδξ απυθαζδξ απυ ημ ΔΓΓΑ65.
2.1.4. Τπόθεζη Widmer καηά Δλβεηίαρ
ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ Δπζηνμπή απέννζρε ςξ απανάδεηηδ ηδκ πνμζθοβή
Δθαεημφ πμθίηδ, μ μπμίμξ ηαηδβμνμφζε κμζμημιείμ ηδξ πχναξ ημο υηζ είπε
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Βλ. «φμβαςθ για τθν Προςταςία των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Θεμελιωδϊν
Ελευκεριϊν», 1950, 4 διακζςιμο ςτο: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf.
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Μάλλιοσ, 2009, 1182.
63
Βλ. «φμβαςθ για τθν Προςταςία των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Θεμελιωδϊν
Ελευκεριϊν», 1950, 5 διακζςιμο ςτο: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf.
64
Μάλλιοσ, 2009, 1182.
65
Βλ Pretty v. the United Kingdom (αίτθςθ υπ’ αρικμ. 2346 τθσ 29-4-2002) δθμοςιευμζνθ ςτο:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Pretty&se
ssionid=91505137&skin=hudoc-en.

27

πναβιαημπμζήζεζ εοεακαζία ζημκ παηένα ημο πςνίξ ηδ εέθδζή ημο. Οζ ηαηδβμνίεξ
ηνίεδηακ ςξ αυνζζηεξ66.
2.1.5. Τπόθεζη Sanles Sanles καηά Ηζπανίαρ
ηδκ οπυεεζδ αοηή μζ ηθδνμκυιμζ εκυξ ηεηναπθδβζημφ πμο ηενιάηζζε ηδ γςή
ημο οπμαμδεμφιεκμξ απυ ηνία πνυζςπα πνμζέθοβακ ζημ Δονςπασηυ Γζηαζηήνζμ.
Χζηυζμ ημ ΔΓΓΑ απέννζρε ηδκ πνμζθοβή ιε ημ αζηζμθμβζηυ υηζ ημ δζηαίςια ζηδ
γςή είκαζ πνμζςπμπαβέξ ηαζ αιεηααίααζημ ηαζ ζοκεπχξ μ ηθδνμκυιμξ δεκ είκαζ
εφια ιε ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 34 ηδξ φιααζδξ67.
2.2. Αλλοδαπό Γίκαιο
2.2.1. Ζνωμένο Βαζίλειο και Ηπλανδία
Καηά ημ αββθζηυ δίηαζμ δ αθαίνεζδ γςήξ (εκενβδηζηή εοεακαζία) είκαζ
έβηθδια, ακελανηήηςξ ηςκ ηζκήηνςκ ημο δνάζηδ68, υπςξ επίζδξ ηαζ δ ανςβή ζε
αοημηημκία

(κυιμξ

πενί

αοημηημκίαξ

ημο

1961,

άνενμ

2).

Γζαθμνεηζηά

ακηζιεηςπίγεηαζ ημ εέια ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ έκκεζεο επζαλαζίαο, ηαηά ηδκ μπμία μ
ζαηνυξ πμνδβχκηαξ παοζίπμκμ ζημκ αζεεκή εκδέπεηαζ κα πνμηαθέζεζ ημκ εάκαηυ ημο.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ ζαηνυξ δεκ δζχηεηαζ εάκ απμδείλεζ υηζ πνςηανπζηυξ ημο
ζηυπμξ ήηακ κα ηαηαπναΰκεζ ημοξ πυκμοξ ημο αζεεκμφξ69.
Ζ απυθαζδ ημο αζεεκμφξ κα ιδκ οπμαθδεεί ζε αβςβή ή εεναπεία βίκεηαζ
ζεααζηή, ςξ έηθναζδ ηδξ αοημκμιίαξ ημο πάζπμκημξ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο
εκδέπεηαζ κα πνμηθδεμφκ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ή αηυιδ ηαζ μ εάκαηυξ ημο 70. Σα
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Μάλλιοσ, 2009, 1186.
Μάλλιοσ, 2009, 1186.
68
Ο νόμοσ δεν διακρίνει οφτε για τισ περιπτϊςεισ τθσ «κανάτωςθσ από οίκτο» (“mercy killing”).
Όμωσ ςτθν πράξθ τα δικαςτιρια εφαρμόηουν επιεικζςτερεσ ποινζσ για τουσ ςυγγενείσ κυμάτων που
ςυνετζλεςαν ςτθν αυτοκτονία του ανιάτωσ πάςχοντοσ ι και ςυχνά τουσ ακωϊνουν με τθν αιτιολογία
ότι θ πράξθ των ςυγγενϊν ιταν προσ το ςυμφζρον των κανόντων. Βλ. Γκιόκα, 2008, 230, Grubb,
2001, 89.
69
Grubb, 2001, 89, Κριάρθ-Κατράνθ, 2003, 144-145. Βλ. και παραπάνω για «το δόγμα του διπλοφ
αποτελζςματοσ», Κεφ. 3, ενότθτα 3.2.1 και Boyle, 1991, 475-494. θμαντικό ρόλο ςτθ
κεςμοκετθμζνθ αντιμετϊπιςθ τθσ ευκαναςίασ ζχει, όπωσ και ςτθν Ολλανδία, ο Βρετανικόσ Ιατρικόσ
φλλογοσ (British Medical Association-BMA) θ ςτάςθ του οποίου χαρακτθρίηεται διφοροφμενθ και
ςυντθρθτικι. Πρωτοπαπαδάκθσ, 1999.
70
Morris, 1996, 17, Pridgeon, 2006, 45.
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δζηαζηήνζα ακαβκςνίγμοκ επίζδξ ηζξ «δζαεήηεξ εκ γςή» ή «πνμβεκέζηενεξ μδδβίεξ»
(Living Wills, Advance Directives) ηςκ αζεεκχκ71.
Σμ εέια ηδξ «παεδηζηήξ εοεακαζίαξ», ηαηά ηδκ μπμία μ εάκαημξ επένπεηαζ
θυβς ηδξ δζαημπήξ ηδξ πανμπήξ ηνμθήξ ηαζ κενμφ ζημκ αζεεκή, ηνίεδηε ζηδκ
απυθαζδ Airdale NHS Trust v Bland ημο 199372. Σμ Γζηαζηήνζμ επέηνερε κα
δζαημπεί δ ηεπκδηή ηνμθμδυηδζδ ζε κεανυ αζεεκή, πμο ανζζηυηακ ζε πνυκζα θοηζηή
ηαηάζηαζδ ιδ ακαζηνέρζιδ, ιε ηδκ αζηζμθμβία υηζ δ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ ημο
αζεεκμφξ ιέζς ζοκεπμφξ ιδπακζηήξ ελάνηδζδξ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ είκαζ
πνμξ ημ ζοιθένμκ ημο (“to the patient’s best interests”) ηαζ άνα μ ζαηνυξ73 δεκ εκενβεί
πανάκμια.
Μεηαλφ 2003 ηαζ 2009 μ Λυνδμξ Joffe έηακε ανηεηέξ πνμζπάεεζεξ κα
εζζαβάβεζ πνμξ ρήθζζδ ζηδ Βμοθή ηςκ Λυνδςκ έκα κμιμζπέδζμ πμο πνμέαθεπε ηδ
κμιζιμπμίδζδ ηδξ οπμαμδεμφιεκδξ αοημηημκίαξ (“Assisted Dying for the Terminally
Ill Bill”), αθθά υθεξ απμννίθεδηακ απυ ημ Βνεηακζηυ Κμζκμαμφθζμ74. Χζηυζμ, ημ
Ακχηαημ Γζηαζηήνζμ ηδξ Βνεηακίαξ έηακε ημκ Μάνηζμ ημο 2012 απμδεηηή ηδκ
πνμζθοβή ημο Tony Nicklinson- μ μπμίμξ ιεηά απυ εβηεθαθζηυ επεζζυδζμ έπεζ ιείκεζ
μθμηθδνςηζηά πανάθοημξ- πμο γδηά κα ημο επζηναπεί κα ακαεέζεζ ζε ζαηνυ ημκ
ηενιαηζζιυ ηδξ γςήξ ημο, υηακ ημ εεθήζεζ, πςνίξ ςζηυζμ μ επζζηήιμκαξ κα εεςνδεεί
ζηδ ζοκέπεζα ςξ έκμπμξ θυκμο αάζεζ ημο κυιμο75.
2.2.2. Ολλανδία και Βέλγιο
Ζ κμιμεεζία ηδξ Οθθακδίαξ απμηεθεί ημκ πνςηαβςκζζηή ηδξ Δονχπδξ βζα ηδ
κμιζιμπμίδζδ ημο δζηαζχιαημξ ζημκ εάκαημ. ηδκ Οθθακδία, ιε ημκ ζζπφμκηα ιέπνζ
ζήιενα κυιμ 22572 ηδξ 9-2-1993, ακαβκςνίγεηαζ υπζ ιυκμ ημ δζηαίςια ημο αηυιμο
ζημκ εάκαημ, αθθά ηαζ δ εζηαγυιεκδ αμφθδζή ημο βζα ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ γςήξ,
δδθαδή δ «εοεακαζία» ςξ ακενςπμηημκία ιε υθεξ ηζξ δζαηνίζεζξ. Σμ ηεθεοηαίμ
71

Johnston & Liddle, 2007, 94–97.
Grubb, 1997, 159 κ.ε., Κριάρθ-Κατράνθ, 2003, 145.
73
Ο Nigel Cox, είναι ο μόνοσ βρετανόσ ιατρόσ που καταδικάςτθκε για απόπειρα ευκαναςίασ. Σου
δόκθκε μια ποινι με αναςτολι 12 μθνϊν το 1992. Βλ ςχετικό άρκρο ςτο:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/1971527.stm (BBC NEWS).
74
Σο νομοςχζδιο υποβλικθκε για πρϊτθ φορά με αφορμι τθ Diane Pretty. Βλ. “Assisted Dying
Billlatest” ςτο: http://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/overview/asstdyingbill_1.shtml.
75
Βλ. ςχετικό άρκρο με τίτλο: «Δεκτό το αίτθμα Βρετανοφ αςκενι για υποβοθκοφμενθ ιατρικϊσ
αυτοκτονία»,
health.In.gr,
12-3-2012
διακζςιμο
ςτο:
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231185970 και C. Davies, “Locked-in syndrome
sufferer begins high court battle for right to die”, The Guardian, Jan. 23, 2012.
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ζηάδζμ πνςημπμνίαξ ηδξ Οθθακδίαξ είκαζ μ κυιμξ πμο ρδθίζηδηε απυ ηδκ Οθθακδζηή
Βμοθή ζηζξ 28 Νμειανίμο 2000 ηαζ απυ ηδ Γενμοζία ζηζξ 10 Απνζθίμο 2001, ιεηά
απυ ζοιπθδνςιαηζηέξ δζεοηνζκίζεζξ ηαζ δδθχζεζξ. Έκα πνυκμ ανβυηενα, ημκ Απνίθζμ
ημο 2002, μ κυιμξ ηέεδηε ζε ζζπφ76. Ο μθθακδζηυξ κυιμξ βζα ημκ «ηενιαηζζιυ ηδξ
γςήξ ηαη’ απαίηδζδ ηαζ ηδκ οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία» [“The Dutch Termination
of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act”77] κμιζιμπμζεί ηδκ
εκενβδηζηή εοεακαζία ηαζ ηδκ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία, ζοιπενζθμνέξ
ιέπνζ ηυηε ηοπζηά πανάκμιεξ αθθά πμζκζηά ακεηηέξ ήδδ απυ ημ 197078, εάκ
ζοκηνέπμοκ υθεξ μζ αηυθμοεεξ πνμτπμεέζεζξ79: α) ημ εεεθμφζζμ ηαζ χνζιμ αίηδια ημο
αζεεκμφξ, α) δ ακοπυθμνδ μδφκδ ηαζ δ έθθεζρδ ηάεε πζεακυηδηαξ αεθηίςζδξ, β) δ
εκδιένςζδ ημο αζεεκμφξ απυ ημκ εενάπμκηα ζαηνυ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ
πνμμπηζηέξ ημο, δ) ημ ημζκυ ζοιπέναζια ζαηνμφ ηαζ αζεεκμφξ υηζ δεκ οθίζηαηαζ άθθδ
εφθμβδ εκαθθαηηζηή θφζδ, αθθά ηαζ ε) ηδκ ακαβηαία πνμζθοβή ζηδ βκχιδ ηνίημο
ακελάνηδημο ζαηνμφ, μ μπμίμξ εα απμθακεεί βζα ηα παναπάκς.
Σμ κμιμεέηδια δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε αζεεκείξ δθζηίαξ 16 εηχκ ηαζ άκς κα
οπμαάθθμοκ βναπηή δήθςζδ, ιε ηδκ μπμία δδθχκμοκ ηδκ επζεοιία ημοξ βζα
εοεακαζία, δ μπμία θαιαάκεηαζ οπυρδ ζε πενίπηςζδ πμο μ αζεεκήξ πενζέθεεζ ζε
ηαηάζηαζδ πμο αδοκαηεί πθέμκ κα εηθνάζεζ ηδ αμφθδζή ημο (Κεθάθαζμ 2, Σιήια 2,
πανάβναθμξ 2)80. Ζ ηαηαβναθή ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ οπμεέζεςκ εοεακαζίαξ ηαζ
εζδζηυηενα ημο ένβμο ηςκ ζαηνχκ πμο ζοκδνάιμοκ ζηδκ εοεακαζία βίκεηαζ απυ
ημπζηέξ επζηνμπέξ, ζηζξ μπμίεξ ιεηέπμοκ κμιζημί, ζαηνμί, ηαζ εζδζημί ζε εέιαηα δεζηήξ.
ε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεμφκ αοεαίνεηεξ εκένβεζεξ, μζ επζηνμπέξ αοηέξ
εκδιενχκμοκ ηδκ εζζαββεθζηή ανπή (Κεθάθαζμ 3, Σιήια 3 ηαζ 9). Όπςξ πνμηφπηεζ
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Αναπλιϊτθσ, 2003, 142-144, Henk, 2003, 21.
Βλ. http://www.nvve.nl/assets/nvve/enlish/EuthanasiaLaw.pdf.
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Για το τι ίςχυε ςτθν Ολλανδία μζχρι τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου νόμου βλ. Αναπλιϊτθσ,
2003, 142-144, Κριάρθ-Κατράνθ, 2003, 146-149, Κατροφγκαλοσ, 1993, 110-111.
79
Σςαϊτουρίδθσ, 2002, 398-399, Κριάρθ-Κατράνθ, 2003, 150-152.
80
Θ δυνατότθτα υποβολισ αιτιματοσ ευκαναςίασ παρζχεται και ςε αςκενι μεταξφ 12 και 16 ετϊν,
εφόςον κεωρείται ικανόσ να κάνει μια λογικι εκτίμθςθ του ςυμφζροντόσ του. Σότε ο κεράπων
ιατρόσ επιτρζπεται να ςυμφωνιςει με το αίτθμα, εάν οι γονείσ αδυνατοφν να ςυμφωνιςουν ςτον
τερματιςμό τθσ ηωισ του (Κεφάλαιο 2, Σμιμα 2, παράγραφοσ 4). Ο νόμοσ δεν προβλζπει τθν
υποχρζωςθ αλλά τθν ευχζρεια του ιατροφ να δεχτεί ι όχι τθ ςυνδρομι του ςτθν ευκαναςία. Βλ. “The
Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide” (Review Procedures) Act” ςτο:
http://www.nvve.nl/assets/nvve/enlish/EuthanasiaLaw.pdf.
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απυ ηδκ ακάβκςζδ ημο κυιμο, μνζζιέκα ζδιεία ημο πνμηαθμφκ ζδζαίηενδ ακδζοπία81,
δζυηζ εκδέπεηαζ κα επζηνέρμοκ αζαζηζηέξ ηαζ αδζηαζμθυβδηεξ απμθάζεζξ ή κα ιδκ
ειπμδίζμοκ ηδκ άζηδζδ έιιεζδξ πίεζδξ ζε εοάθςηα άημια ιεβάθδξ δθζηίαξ ηαζ
αδφκαηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. Γίκεζ ημ δζηαίςια ζε παζδζά ιεηαλφ 12 ηαζ 16
εηχκ ιε εοιεηάαμθμ, ςξ βκςζηυκ, ροπζζιυ κα απμθαζίζμοκ βζα έκα ηυζμ ζμαανυ
εέια. Δπζπθέμκ δ ελέθζλδ ηδξ επζζηήιδξ ιπμνεί κα επζηνέρεζ ζε έκα παζδί κα γήζεζ,
εάκ ηαεοζηενήζεζ αοηή ηδκ απυθαζδ. Πνμαθέπεζ, ηέθμξ, ηδκ εη ηςκ οζηένςκ ελέηαζδ
ημο εέιαημξ απυ ηδκ εζδζηή επζηνμπή, ιε εκδεπυιεκμ ημκ ηίκδοκμ εηπθήλεςκ82.
Πνυζθαηα δεδμιέκα δείπκμοκ υηζ μζ ζαηνμί ηδξ Οθθακδίαξ ακαθένμοκ
επζζήιςξ πνμμδεοηζηά θζβυηενεξ πενζπηχζεζξ εοεακαζίαξ. Σα εονήιαηα αοηά
εβείνμοκ ενςηδιαηζηά εάκ μζ πενζπηχζεζξ εοεακαζίαξ υκηςξ ιεζχκμκηαζ ή εάκ μζ
ζαηνμί ακηαπμηνίκμκηαζ ή υπζ ζηζξ κμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ημοξ βζα ηδ δζεκένβεζα ηδξ
εοεακαζίαξ ηαζ επζπθέμκ βκςζημπμζμφκ αοηέξ ζηζξ ανπέξ83
Σμ Βέλγιο, αημθμοεχκηαξ ημ πανάδεζβια ηδξ Οθθακδίαξ, θίβμοξ ιήκεξ
ανβυηενα έβζκε δ δεφηενδ πχνα ζημκ ηυζιμ πμο κμιζιμπμίδζε ηδκ εοεακαζία ιε ημ
κυιμ “The Belgian Act on Euthanasia”84, πμο ηέεδηε ζε ζζπφ ημκ επηέιανζμ ημο
2002.
81

Ζνα ςφςτθμα κινθτϊν μονάδων ευκαναςίασ που κα ταξιδεφουν ςε ολόκλθρθ τθν Ολλανδία για να
θ
εκπλθρϊςουν τθν επικυμία αςκενϊν που κζλουν να βάλουν τζρμα ςτθ ηωι τουσ ξεκίνθςε από 1
Μαρτίου 2012. φμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, κα ςτζλνονται ομάδεσ ειδικά εκπαιδευμζνων
ιατρϊν και νοςοκόμων ςτα ςπίτια εκείνων οι ιατροί των οποίων αρνικθκαν να εκτελζςουν τισ
εντολζσ των αςκενϊν να τουσ βοθκιςουν να πεκάνουν. Θ ζναρξθ του προγράμματοσ με το όνομα
«Σζλοσ τθσ ηωισ» - που παρζχει δωρεάν κατ’ οίκον υπθρεςίεσ ευκαναςίασ – ςυμπίπτει με το άνοιγμα
μιασ κλινικισ με το ίδιο όνομα ςτθ Χάγθ, θ οποία κα δζχεται αςκενείσ με ανίατεσ αςκζνειεσ, κακϊσ
και άλλουσ που κα κζλουν να πεκάνουν ςτο ςπίτι τουσ. Σο ςχζδιο αυτό αποτελεί πρωτοβουλία τθσ
«Ολλανδικισ Ζνωςθσ για Εκελοντικό Σζλοσ τθ Ηωι» (NVVE), τθσ μεγαλφτερθσ οργάνωςθσ
ευκαναςίασ ςτον κόςμο, που μετρά περιςςότερα από 130.000 μζλθ. Βλ. «Ολλανδία: Ευκαναςία κατ’
οίκον και κατά παραγγελία», Το Βιμα, 2-3-2012.
82
Κριάρθ-Κατράνθ, 2003, 152. ιμερα πλζον ςτθν Ολλανδία διενεργείται ευκαναςία κα ςε άτομα
πάςχοντα από ψυχολογικζσ πακιςεισ (κατάκλιψθ, ςχιηοφρζνεια) κακϊσ και ςε αςκενείσ ανιάτων
αλλά όχι κανατθφόρων αςκενειϊν. Περίπου 2.300 άνκρωποι επιλζγουν να φφγουν από τθ ηωι κάκε
χρόνο, ςτθν Ολλανδία, μια χϊρα με πλθκυςμό 17 εκατομμφρια κατοίκων. Δεν είναι λίγοι, λοιπόν,
εκείνοι που υποςτθρίηουν ότι ςτθν Ολλανδία επικρατεί ζνασ «πολιτιςμόσ κανάτου». Βλ. CohenAlmagor, 2001, 2-4, Παναγόπουλο, 2003, 47, Ελαφρό, 2002, Κατςαρζλθ, 2009, «Ευκαναςία:
“βοικεια αυτοκτονίασ” ι “ κάνατοσ με αξιοπρζπεια”;», Cosmo, 24-9-2009 και άρκρο με τίτλο:
“Assisted
suicide:
Debate
around
the
world”,
BBC
NEWS,
23-9-2009
ςτο:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8270516.stm.
83
Utrecht TS, 2002, 1354.
84
Βλ. “The Belgian Act on Euthanasia of May 28th 2002”, Ethical Perspectives 9 (2-3), 182-188 ςτο:
http://www.kuleuven.be/ep/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=59. Ο βελγικόσ νόμοσ για τθν
ευκαναςία βαςίηεται ςτα αυςτθρά πρότυπα του αντίςτοιχου ολλανδικοφ νομοκετιματοσ αλλά
ιςχφει μόνο για τουσ βζλγουσ πολίτεσ (ςε αντίκεςθ με τθν Ολλανδία και τθν Ελβετία ςτισ οποίεσ δεν
απαιτείται θ ιδιότθτα του μόνιμου κατοίκου). Βλ. Cohen-Almagor & Phil, 2009, 191-196, και ςχετικό
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2.2.3. Λοςξεμβούπγο
ηζξ δφμ πνμακαθενυιεκεξ πχνεξ πμο κμιζιμπμίδζακ ηδκ εοεακαζία ηαζ ημ
Λμολειαμφνβμ ημκ Απνίθζμ ημο 2009, ιεηά ηδκ ζζπφ κυιμο πμο πενζμνίγεζ ζηδκ
πνάλδ ηζξ ελμοζίεξ ημο ανπδβμφ ημο ηνάημοξ85. φιθςκα ιε ημκ κυιμ αοηυκ: «δ
πνάλδ εκυξ ζαηνμφ κα ακηαπμηνζεεί ζε έκα αίηδια βζα εοεακαζία ή οπμαμδεμφιεκδ
αοημηημκία δεκ είκαζ πμζκζηά ημθάζζιδ ηαζ δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ
αβςβήξ βζα απμγδιίςζδ ή δεζηή αθάαδ»86.
2.2.4. Δλβεηία
Ο Δθαεηζηυξ κυιμξ απαβμνεφεζ ηδκ εκενβδηζηή εοεακαζία δεκ εεςνεί, υιςξ,
ηδκ οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία ςξ άδζηδ πνάλδ, ήδδ απυ ημ 1941. Δπζηνέπεζ ιάθζζηα
ηδκ ανςβή βζα ηδ δζεκένβεζά ηδξ ζε άημια ηα μπμία δεκ θένμοκ ηδκ ζδζυηδηα ημο
ζαηνμφ. φιθςκα ιε ημ άνενμ 115 ημο Δθαεηζημφ Πμζκζημφ Κχδζηα δ ζοιιεημπή ζε
αοημηημκία δεκ δζχηεηαζ, υηακ ημ ηίκδηνμ ημο δνάζηδ δεκ είκαζ εβςζζηζηυ. Πμζκζηή
δίςλδ αζηείηαζ ιυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο εβείνμκηαζ αιθζαμθίεξ βζα ηδκ ζηακυηδηα
ημο αζεεκμφξ κα πνμαεί ζε ιζα «αοηυκμιδ» επζθμβή. Σμφημ, αεααίςξ ζοιααίκεζ
ζπακίςξ87.
Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ ηαηάζηαζδ ζηδκ Δθαεηία (υπςξ ηαζ ζηδκ Οθθακδία)
εβείνεζ ζδζαίηενεξ ακδζοπίεξ δζυηζ έπμοκ ιεηαηναπεί ζε πχνεξ υπμο ακεεί μ θεβυιεκμξ
«ημονζζιυξ αοημηημκίαξ»88, πενζπηχζεζξ δδθαδή ακίαηςκ αζεεκχκ απυ υθμ ημκ
ηυζιμ πμο επζζηέπημκηαζ ηδ πχνα, πνμηεζιέκμο κα πεεάκμοκ εηεί.
άρκρο με τίτλο: “Belgium legalizes euthanasia” BBC News, 16-5-2002 και Κριάρθ-Κατράνθ, 2003, 146155.
85
Μετά τθν αποτυχία του το Κοινοβοφλιο να αποςπάςει τθ βαςιλικι ςυγκατάκεςθ για τθν
ευκαναςία και τθν υποβοθκοφμενθ αυτοκτονία τον Δεκζμβριο του 2008, τροποποίθςε το ςφνταγμα
τθσ χϊρασ για να αφαιρζςει αυτι τθ δφναμθ από τον μονάρχθ και μζγα Δοφκα του Λουξεμβοφργου.
Θ ευκαναςία νομιμοποιικθκε με νομοςχζδιο που ψθφίςτθκε ςτο Κοινοβοφλιο ςτισ 20-2-2008 και θ
επίςθμθ ζγκριςι του ζγινε ςτισ 16-3-2009. Βλ. “Luxembourg strips monarch of legislative role”, The
Guardian, 12-12-2008 ςτο: http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/12/luxembourg-monarchy.
86
Βλ. Connolly, J. “Luxembourg Parliament Passes Euthanasia Bill”, LifeSiteNews.com, Feb. 20, 2008
διακζςιμο ςτο: http://www.lifesitenews.com/news/luxembourg-parliament-passes-euthanasia-bill.
87
Βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_in_Switzerland και Hurst & Mauron, 2003, 271-273.
88
εκοφςιοσ κάνατοσ με ιατρικι υποβοικθςθ τθσ δθμοφιλοφσ Γερμανίδασ ςυγγραφζωσ άντρα
Παρζτι ςτθ Ηυρίχθ το 1994 προβλικθκε αρκετά από τα ΜΜΕ και ζφερε ςτο φωσ τθν φπαρξθ τθσ
ελβετικισ εταιρείασ Ζξοδοσ (Exit), με παρακλάδια ςε πολλζσ χϊρεσ που ςκοπό ζχει ζναντι χρθματικισ
αμοιβισ να «βοθκά» αςκενείσ να τερματίςουν τθ ηωι τουσ. τθ χϊρα αυτι, μάλιςτα, υπάρχει μια
παγκοςμίωσ γνωςτι κλινικι, θ Dignitas (από τθ λζξθ dignity=αξιοπρζπεια), ςτθν οποία καταφεφγουν
ανίατοι αςκενείσ από όλο τον κόςμο (ιδιαίτερα Γάλλοι, Γερμανοί και Άγγλοι) οι οποίοι επικυμοφν να
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Ακαθμνζηά ιε ηδκ παεδηζηή εοεακαζία, μνίζηδηε υηζ μ ζαηνυξ ιπμνεί κα
ζηαιαηήζεζ ηδκ πενίεαθρδ εημζιμεάκαημο πμο αδοκαηεί κα εηθνάζεζ έβηονδ
αμφθδζδ, υηακ δ ακααμθή ημο ακαπυθεοηημο εακάημο ζδιαίκεζ απθχξ πανάηαζδ ηδξ
μδφκδξ βζα ημκ αζεεκή ηαζ δ απυζονζδ ηςκ πεναζηένς ιέηνςκ ζοκάδμοκ ιε ηδκ
εζηαγυιεκδ αμφθδζή ημο89.
2.2.5. Γεπμανία
Ο Γενιακζηυξ Πμζκζηυξ Κχδζηαξ ζημ 16μ ηεθάθαζυ ημο βζα ηα εβηθήιαηα
ηαηά ηδξ γςήξ (άνενα 211-212) δεκ πνμαθέπεζ ηάπμζα εζδζηή νφειζζδ βζα ηδκ
εοεακαζία, δ μπμία ειπίπηεζ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ δζάηαλδξ βζα ηδκ
ακενςπμηημκία εη πνμεέζεςξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα, ιεηά απυ εονφ δζάθμβμ ηςκ
Γενιακχκ εεςνδηζηχκ, έπεζ επζηναηήζεζ δ άπμρδ υηζ δ έιιεζδ εοεακαζία δεκ
ειπίπηεζ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ δζάηαλδξ βζα ηδκ ακενςπμηημκία εη πνμεέζεςξ,
δζυηζ απμοζζάγεζ μ εκδεπυιεκμξ δυθμξ αθμφ ζηυπμξ εδχ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ
πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ υπζ δ αθαίνεζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ90.
ηαειυ ζηδ κμιμθμβζαηή πναηηζηή απμηέθεζε δ απυθαζδ ημο ακςηάημο
δζηαζηδνίμο ημο 1994 (απυθαζδ ηδξ 13δξ επηειανίμο 1994 1Str 357/95 Nstz 1995,
80)91, ημ μπμίμ ακαβκχνζζε ημ δζηαίςια ζημκ αζεεκή κα ανκδεεί ηάεε είδμοξ
εεναπεία, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ έπεζ νδηά εηθνάζεζ ηδ αμφθδζή ημο ζε
πνμβεκέζηενμ πνυκμ. Σμ δζηαζηήνζμ έηνζκε υηζ δ παεδηζηή εοεακαζία επζηνέπεηαζ
ιυκμ εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα ακίαηδ κυζμ ιε ιζηνυ πνμζδυηζιμ γςήξ. εααζηέξ
βίκμκηαζ ηαζ μζ «πνμβεκέζηενεξ μδδβίεξ».
Φαίκεηαζ υηζ κμιμεεηζηά δ Γενιακία δζζηάγεζ κα πάνεζ εέζδ ζημ εέια ηδξ
εοεακαζίαξ, ηζκμφιεκδ ηαζ απυ ηζξ ηαηέξ ακαικήζεζξ ημο καγζζηζημφ πανεθευκημξ,
αθθά ηαζ θυβς ημο αοζηδνμφ παναηηήνα ημο οκηάβιαηυξ ηδξ, ημ μπμίμ δζαηδνφζζεζ
ηδ εειεθζχδδ ανπή ηδξ απυθοηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ γςήξ. Πάκηςξ δ βενιακζηή
κμιμθμβία ειθακίγεηαζ δζαθθαηηζηυηενδ ζηζξ οπμεέζεζξ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ πμο
δϊςουν τζλοσ ςτθ ηωι τουσ. Τπολογίηεται ότι πραγματοποιοφνται εκεί περίπου 200
υποβοθκοφμενεσ αυτοκτονίεσ τον χρόνο. Βλ. Παναγόπουλο, 2003, 42, News Time, 24-7-2010 ςτο:
http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=8938.
89
υμεωνίδου-Καςτανίδου, 2001, 238.
90
Από το 1971, δεν υπάρχουν κυρϊςεισ για τθν αυτοκτονία ι τθν υποβοθκοφμενθ αυτοκτονία.
Παρόλα αυτά, είναι ςπάνιεσ τζτοιου είδουσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται. Όπωσ και ςτθν Αγγλία,
υπάρχουν διαμάχεσ μεταξφ των υπζρμαχων και των πολζμιων τθσ υποβοθκοφμενθσ αυτοκτονίασ.
Αναπλιϊτθσ, 2003, 133.
91
Καίςαρθσ, 1999, 31.
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ειθακίγμκηαζ εκχπζμκ ηςκ δζηαζηδνίςκ. Χξ πνμξ ηδκ εκενβδηζηή εοεακαζία ημ
βενιακζηυ δίηαζμ ηδκ απαβμνεφεζ νδηά92.
2.2.6. ΖΠΑ
Ζ ακαθμνά ζημ κμιζηυ ηαεεζηχξ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηδξ Αιενζηήξ ημ
ζπεηζγυιεκμ ιε ηδκ εοεακαζία είκαζ ιζα δφζημθδ ενβαζία. Αοηυ ζοιααίκεζ ελ αζηίαξ
ημο βεβμκυημξ πςξ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ δ κμιμεεζία δεκ είκαζ
εκζαία, αθθά απμηεθεί πμθζηεζαηυ πνμκυιζμ ηαζ ηαεήημκ, ιε ιυκδ δέζιεοζδ ηδ
ζοιιυνθςζδ πνμξ ημ ζφκηαβια. Ζ ακαθμνά ιαξ εα βίκεζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηείεξ
πμο ζδιάδερακ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο γδηήιαημξ αοημφ. Ζ εοεακαζία παναιέκεζ
πανάκμιδ ζηζξ ΖΠΑ. Ζ πνχηδ Πμθζηεία ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ πμο επέηνερε ηδκ
ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία, ήηακ ημ Όνεβημκ, ημκ Νμέιανζμ ημο 1994,
εέημκηαξ ζε ζζπφ ημκ κυιμ «εάκαημξ ιε αλζμπνέπεζα»93, οπυ αοζηδνέξ υιςξ
πνμτπμεέζεζξ. φιθςκα ιε ημκ κυιμ αοηυκ, επζηνέπεηαζ ζε εκήθζημ δζακμδηζηά οβζή
αζεεκή, απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ πμθίηδ ημο Όνεβημκ, βζα ημκ μπμίμ έπεζ δζαβκςζεεί
υηζ πάζπεζ απυ ακίαηδ αζεέκεζα ζε ηεθζηυ ζηάδζμ, ιε πνμζδυηζιμ γςήξ έςξ έλζ ιήκεξ,
κα αζηδεεί βναπηχξ πνμξ ημκ ζαηνυ ημο ηδ ζοκηαβμβνάθδζδ εακαηδθυναξ δυζδξ
θανιάηςκ ιε ζημπυ ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ γςήξ ημο. Σμ αίηδια πνέπεζ κα επζαεααζςεεί
απυ δφμ ιάνηονεξ, μ έκαξ εη ηςκ μπμίςκ δεκ πνέπεζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηακέκακ ηνυπμ
ιε ημκ αζεεκή. Μεηά ηδκ οπμαμθή ημο αζηήιαημξ, έκαξ δεφηενμξ ζαηνυξ πνέπεζ κα
επζαεααζχζεζ ημ ιδ ακαζηνέρζιμ ηδξ αζεέκεζάξ ημο. ηδ ζοκέπεζα, ακ ημ αίηδιά ημο
βίκεζ δεηηυ, πνέπεζ κα πενζιέκεζ άθθεξ δεηαπέκηε διένεξ ηαζ κα οπμαάθθεζ εη κέμο,
πνμθμνζηά υιςξ αοηή ηδ θμνά ημ αίηδιά ημο, πνμηεζιέκμο κα ημο δμεεί δ
εακαηδθυνα ζοκηαβή. Ο αζεεκήξ δζηαζμφηαζ κα αθθάλεζ βκχιδ υπμηε ημ εεθήζεζ94.
Σμ 2008 ηαζ δ Πμθζηεία ηδξ Οοάζζκβηημκ επέηνερε οπυ ακηίζημζπεξ
πνμτπμεέζεζξ ιε αοηέξ ημο Όνεβημκ, ηδ δζεκένβεζα ηδξ εοεακαζίαξ95. ηδ Μμκηάκα,
ηδκ ηνίηδ (ιεηά ημ Όνεβημκ ηαζ ηδκ Οοάζζβηημκ) πμθζηεία πμο επέηνερε ηδκ
εοεακαζία, δ κμιζιμπμίδζδ ήνεε υπζ ιεηά απυ δζεκένβεζα δδιμρδθίζιαημξ, αθθά
92

Γκιόκα, 2008, 237-238.
Βλ. The Oregon Death with Dignity Act ςτο: http://www.oregon.gov/DHS/ph/pas/docs/statute.pdf,
. Πρβλ. Admiraal, 1996, 215, Καίςαρθ, 1999, 15.
94
Βλ. Death with Dignity Organization διακζςιμο ςτο: http://www.deathwithdignity.org/history/facts
/ και Biggs, 2001, 63.
95
Βλ.
The
Washington
Death
with
Dignity
Act
διακζςιμο
ςτο:
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.245.
93
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ιεηά απυ δζηαζηζηή απυθαζδ96, ημκ Γεηέιανζμ ημο 2008. Δζδζηυηενα, δ δζηαζηήξ
Dorothy McCarter, έηνζκε υηζ μ 76πνμκμξ ζοκηαλζμφπμξ, Bob Baxter, δζηαζμφηακ κα
γδηήζεζ ηδ αμήεεζα ημο εενάπμκημξ ζαηνμφ ημο, ηαεχξ έπαζπε απυ θεοπαζιία.
διεζχκεηαζ υηζ δ πμθζηεία ηδξ Μμκηάκα πνμζέθοβε ζημ Ακχηαημ Οιμζπμκδζαηυ
Γζηαζηήνζμ, αλζχκμκηαξ ηδκ αηφνςζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζηαζηζηήξ απυθαζδξ.
2.2.7. Αςζηπαλία
ηδκ πμθζηεία ηδξ Αοζηναθίαξ Northern Territory, ζηζξ 25-5-1995 ρδθίζηδηε
μ «Νυιμξ βζα ηα δζηαζχιαηα ημο εκήζημκημξ» (Rights of the Terminally Ill Act
1995)97 μ μπμίμξ ηέεδηε ζε ζζπφ ημκ Ημφθζμ ημο ίδζμο έημοξ. φιθςκα ιε ημκ κυιμ
αοηυκ ηάεε αζεεκήξ άκς ηςκ 18 εηχκ ιπμνμφζε κα απμθαζίζεζ κα πεεάκεζ, εθυζμκ
ήηακ ζε εέζδ, είπε δδθαδή ηδ ζςιαηζηή ηαζ κμδηζηή ζηακυηδηα. Χζηυζμ, ημκ Μάνηζμ
ημο 1997 μ κυιμξ αοηυξ αηονχεδηε98 απυ ηδκ Κεκηνζηή Κοαένκδζδ ηδξ
Κμζκμπμθζηείαξ, ιε ηδκ αζηζμθμβία υηζ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ.
2.3. Ζ Δλληνική Νομοθεηική Πποζέγγιζη ηηρ Δςθαναζίαρ
Ζ εοεακαζία δεκ οπάνπεζ ςξ υνμξ ζημκ Πμζκζηυ ιαξ Κχδζηα. Βνίζηεηαζ ιυκμ
ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ εζδζηή δζάηαλδ πμο αθμνά ηδκ εοεακαζία ηςκ γχςκ πμο έπμοκ
ιμθοζιαηζηέξ αζεέκεζεξ99. Έηζζ δ ελέηαζδ ηαζ δ νφειζζδ ημο εέιαημξ βίκεηαζ
ειιέζςξ100, ιε αάζδ ηζξ ζοκαθείξ ζοκηαβιαηζηέξ δζαηάλεζξ, ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ
φιααζδξ πενί Βζμσαηνζηήξ (φιααζδ ημο Οαζέδμ βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα ηαζ
ηδ Βζμσαηνζηή, ηδκ μπμία δ Δθθάδα ηφνςζε ιε ημ κ. 2619/1998), ημκ Κχδζηα
Ηαηνζηήξ Γεμκημθμβίαξ (κ. 3418/2005, ζδζαίηενα άνενμ 29) ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο
Πμζκζημφ Κχδζηα (ζημ ελήξ ΠΚ)101.
96

Βλ. Άρκρο του Johnson, 2009, ςτθν εφθμερίδα The New York Times, Aug. 31, 2009.
Βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Rights_of_the_Terminally_Ill_Act_1995#cite_note-BMJ-0 και
ςχετικό δθμοςίευμα με τίτλο: “Australia passes first euthanasia law”, Pub Med 310 (6992), Jun. 3,
1995: 1427-1428.
98
Κατά τθ διάρκεια των οκτϊ μθνϊν που ιταν ςε ιςχφ ο εν λόγω νόμοσ, τζςςερισ άνκρωποι νόμιμα
ζκεςαν τζρμα ςτθ ηωι τουσ με τθ βοικεια του εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο ιατροφ Fhilip Nitschke,
γνωςτό και ωσ «ιατρόσ κάνατοσ» τθσ Αυςτραλίασ. Βλ. Zinn, 1997, 994, και Zinn, 1996, 835.
99
Καράμπελασ, 1987, 40-41, Πανοφςθσ, 2003, 103.
100
το Ελλθνικό Δίκαιο, όπωσ και ςε άλλα δίκαια, δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ που να
αναφζρονται ςτα δικαιϊματα του ανιάτωσ πάςχοντοσ και ςτισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ του ιατρικοφ
και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, εν ςχζςει με τθν ευκαναςία. Τπάρχει κενό νόμου, του οποίου
προτείνεται θ κάλυψθ. Βοφλτςοσ, & Σςοφγκασ, 2008, 76, Γεωργιάδθσ, 2003, 116.
101
Παναγοποφλου-Κουτνατηι, 2010, 122, Βελλισ, 2003, 123.
97

35

Ο ζεααζιυξ ζηδ γςή, ςξ πνχηζζημ ζημζπείμ ηδξ «αλίαξ ημο ακενχπμο» ηαζ δ
πνμζηαζία ηδξ απμηεθεί, ηαηά ηδ εειεθζχδδ δζάηαλδ ημο άνενμο 2 παν. 1 ημο
οκηάβιαημξ, ηδκ πνςηανπζηή οπμπνέςζδ ηδξ Πμθζηείαξ. Ακάβεηαζ ιε νδηυ
ζοκηαβιαηζηυ ηακυκα ζε απυθοημ έκκμιμ αβαευ (άνενμ 5 παν. 2 οκη.) πμο
πνμζηαηεφεηαζ ηονίςξ ιε ηζξ δναζηζηέξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 299 έςξ 307 ημο
Πμζκζημφ Κχδζηα. Δίκαζ μζ δζαηάλεζξ πμο πενζβνάθμοκ ηαζ απεζθμφκ ιε πμζκέξ ηα
«εβηθήιαηα ηαηά ηδξ γςήξ», απυ ηα μπμία ημ αανφηενμ, οπυ δζάθμνεξ ιμνθέξ, είκαζ
δ «ακενςπμηημκία απυ πνυεεζδ»102.
Έκα απυ ηα άνενα, ημ 300 ΠΚ («ακενςπμηημκία ιε ζοκαίκεζδ») πμο νοειίγεζ
ηα ηδξ εοεακαζίαξ ακαθένεζ πςξ: «Όπμζμξ απμθάζζζε ηαζ εηηέθεζε ακενςπμηημκία
φζηενα απυ ζπμοδαία ηαζ επίιμκδ απαίηδζδ ημο εφιαημξ ηαζ απυ μίηημ βζ’ αοηυκ πμο
έπαζπε απυ ακίαηδ αζεέκεζα ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ»103. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα
ζδιεζςεεί δ βθςζζζηή αζημπία ημο κμιμεέηδ κα ηζηθμθμνήζεζ ημ έβηθδια ςξ
«ακενςπμηημκία ιε ζοκαίκεζδ» ηδ ζηζβιή πμο υπςξ εα δμφιε δεκ ανηεί ιία απθή
ζοκαίκεζδ αθθά ιία ζπμοδαία ηαζ επίιμκδ απαίηδζδ. Χξ εη ημφημο πνέπεζ κα
ακηζιεηςπζζηεί

εεηζηά

δ

ηνζηζηή

ηδξ

εεςνίαξ

πμο

πνμηείκεζ

ημκ

ηίηθμ

«ακενςπμηημκία ελ’ μίηημο»104. Πανάθθδθα ημ άνενμ 300ΠΚ ηοπμπμζεί ιυκμ
μνζζιέκεξ απυ ηζξ ζοιπενζθμνέξ πμο ζοκζζημφκ εοεακαζία (π.π. ηδ πμνήβδζδ
οπεναμθζηήξ δυζδξ θανιάημο βζα κα επέθεεζ μ εάκαημξ ςξ απμηέθεζια
δδθδηδνίαζδξ ζε ακίαηα πάζπμκηα πμο εηθζπανμφκ βζα θφηνςζδ απυ ιία επχδοκδ
ηαζ ηναβζηή γςή) ηαζ υπζ υθεξ (π.π. ηδ εακάηςζδ ημο αζεεκή πμο βζα ιένεξ ανίζηεηαζ
ζε ηχια ηαζ δεκ έπεζ πνμθάαεζ κα εηθνάζεζ ηαιία επίιμκδ απαίηδζδ). Δπζπθέμκ,
ζηδκ ακηζηεζιεκζηή οπυζηαζδ ημο 300 ΠΚ ειπίπημοκ ηαζ πενζπηχζεζξ εακάηςζδξ πμο
δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εοεακαζία (π.π. δ εακάηςζδ φζηενα απυ επίιμκδ απαίηδζδ
αζεεκή πμο πάζπεζ απυ ακίαηδ αθθά υπζ εακαηδθυνα αζεέκεζα υπςξ ροπζηέξ
δζαηαναπέξ δ επζθδρία). Δπμιέκςξ, ηα άνενμ 300 ΠΚ αδοκαηεί κα ζπδιαημπμζήζεζ
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Βλ. Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ, 2008 (άρκρο 2 παρ. 1, άρκρο 5 παρ. 2), Ποινικόσ Κϊδικασ, (άρκρα 299307). Πρβλ. Παναγοποφλου-Κουτνατηι, 2010, 122 και Βελλι, 2003, 123.
103
Κατά το άρκρο 300 ΠΚ – Ανκρωποκτονία με ςυναίνεςθ, θ ποινι κυμαίνεται από 10 θμζρεσ ζωσ 5
χρόνια. Ποινικόσ Κϊδικασ, άρκρο 300.
104
Ανδρουλάκθσ Ν., όπ.π., ςελ. 55, Κατςαντϊνθσ Α., Θ ανκρωποκτονία εν ςυναινζςει κατά τον νζον
Ποινικόν Κϊδικαν, Ποινικά Χρονικά-ειδικι ζκδοςθ 1959 ςελ. 8, Μπζκασ Γ. «Ευκαναςία: Ζγκλθμα ι
κακικον, Ποινικόσ Λόγοσ 2001, ςελ. 734.
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ηαζ κα πνμαθέρεζ πθήνςξ υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ εοεακαζίαξ ηαζ «νοειίγεζ»
απμζπαζιαηζηά ηαζ επζθακεζαηά ημ υθμ γήηδια.
Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ πςξ αηυιδ ηαζ ακ ημ ίδζμ ημ εφια έπεζ γδηήζεζ
ημκ εάκαηυ ημο ηαζ μ εφηδξ ηζκήεδηε ιε ιμκαδζηυ ηίκδηνμ ημκ μίηημ, δ πνάλδ
ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ αλζυπμζκδ ηαζ ηζιςνείηαζ. Βέααζα μ κμιμεέηδξ δεκ ελζζχκεζ ηδκ
εοεακαζία ιε ημζκή «ακενςπμηημκία απυ πνυεεζδ» (άνενμ 299 ΠΚ)105 ηαζ βζ’ αοηυ
ηδκ ηζιςνεί εθαζηζηυηενα. Απαζηεί υιςξ κα οπάνπεζ απαίηδζδ ηαζ ιάθζζηα επίιμκδ
απυ ηδκ πθεονά ημο εφιαημξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυκ απμννίπηεζ νδηά ηδ ιδ εεεθμκηζηή
εοεακαζία ηζιςνχκηαξ ημκ δνάζηδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 299, αηυιδ ηαζ εάκ
απμηθεζζηζηυ ηίκδηνμ είκαζ μ μίηημξ106. Δπίζδξ ηαζ δ δζάηαλδ ημο άνενμο 301 ΠΚ107
πμο μνίγεζ ηα ζπεηζηά ιε ηδ «ζοιιεημπή ζε αοημηημκία», εα αλζχζεζ εθανιμβή ζε
ιία π.π. ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία. Βάζεζ θμζπυκ αοημφ ημο κμιμεεηζημφ
πθαζζίμο, πμο δεκ ιπμνεί κα ζζπονζζηεί ηακείξ υηζ είκαζ ανηεηά ζαθέξ βζα ημ
ελεηαγυιεκμ εέια, ζημ εθθδκζηυ δίηαζμ απμηεθμφκ ηεθζηά άδζηεξ πνάλεζξ:
α) Ζ εοεεία εκενβδηζηή εοεακαζία, πμο πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ απμζφκδεζδ απυ
ιδπάκδια ηεπκδηήξ δζαηήνδζδξ ζηδ γςή.
α) Ζ παεδηζηή εοεακαζία πανά ηδκ ακηίεεηδ αμφθδζδ ημο αζεεκμφξ.
β) Ζ παεδηζηή εοεακαζία (πμο πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ ιδ ακακέςζδ μλοβυκμο, μνμφ ή
άθθςκ ιέζςκ, ζε πενίπηςζδ ηεπκδηήξ πανάηαζδξ ηδξ γςήξ) υηακ μ αζεεκήξ δεκ
ιπμνεί κα εηθνάζεζ έβηονδ αμφθδζδ ηαζ δ πανάηαζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ-αζμθμβζηήξ
θεζημονβίαξ ημο μνβακζζιμφ θαίκεηαζ αηυια εθζηηή.
δ) Ζ εακάηςζδ, ιε πνάλδ ή πανάθεζρδ, κεμβέκκδημο πμο έπεζ ζμαανέξ επζαανφκζεζξ,
πςνίξ υιςξ αοηέξ κα απμηθείμοκ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ θοζζηήξ-αζμθμβζηήξ θεζημονβίαξ
ημο μνβακζζιμφ ημο.
ε) Ζ ηαηάπεζζδ εηείκμο πμο πεεαίκεζ ιε επχδοκμ ηνυπμ κα αοημηημκήζεζ ή δ πανμπή
μοζζχδμοξ αμήεεζαξ ζε αοηυκ ηαηά ηδκ ηέθεζδ ηδξ αοημηημκίαξ.
105

Κατά το άρκρο 299 ΠΚ - Ανκρωποκτονία με πρόκεςθ: «1. Όποιοσ με πρόκεςθ ςκότωςε άλλον
τιμωρείται με τθν ποινι του κανάτου ι με ιςόβια κάκειρξθ. 2. Αν θ πράξθ αποφαςίςτθκε και
εκτελζςτθκε ςε βραςμό ψυχικισ ορμισ, επιβάλλεται θ ποινι τθσ πρόςκαιρθσ κάκειρξθσ». Ποινικόσ
Κϊδικασ, άρκρο 299.
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Αυτό αποτελεί και τθ βαςικι διαφορά τθσ ελλθνικισ δικαςτικισ πρακτικισ με αυτι των χωρϊν
που προαναφζρκθκαν, κακϊσ και θ απαίτθςθ των ελλθνικϊν δικαςτθρίων τθσ ανίατθσ αςκζνειασ θ
οποία νοείται ωσ ςωματικι. Κωνςταντινίδθσ, 2007, 23, 27-28, Πρωτοπαπαδάκθσ, 1999, 17.
107
Άρκρο 301 ΠΚ – υμμετοχι ςε αυτοκτονία: «Όποιοσ με πρόκεςθ κατζπειςε άλλον να
αυτοκτονιςει, αν τελζςτθκε θ αυτοκτονία ι ζγινε απόπειρά τθσ κακϊσ και όποιοσ ζδωςε βοικεια ς’
αυτι τιμωρείται με φυλάκιςθ. Ποινικόσ Κϊδικασ, άρκρο 301.
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Δεν είναι ούτε καν απχικά άδικερ ππάξειρ:
α) Ζ βκήζζα ή ηονίςξ εοεακαζία, δ πανμπή δδθαδή αμήεεζαξ ηαηά ημκ εάκαημ πςνίξ
ζφκηιδζδ ηδξ γςήξ.
α) Ζ παεδηζηή εοεακαζία πμο βίκεηαζ ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ή ηαη’ απαίηδζδ ημο
αζεεκμφξ.
β) Ζ απμπή ημο ζαηνμφ απυ ηδ θήρδ ιέηνςκ πμο ζοκεπάβμκηαζ ιυκμ ηδκ ηεπκδηή
πανάηαζδ ηδξ γςήξ, υηακ ημ άημιμ δεκ έπεζ εηθνάζεζ δζαθμνεηζηή αμφθδζδ.
Γεν είναι ηελικά άδικη ππάξη:
δ) Ζ έιιεζδ εκενβδηζηή εοεακαζία, υηακ βίκεηαζ ζηα πθαίζζα εθανιμβήξ ιζαξ ζαηνζηά
ακαβκςνζζιέκδξ ιεευδμο108.
οκμρίγμκηαξ, ζημ Δθθδκζηυ Γίηαζμ βζα ηαιζά πενίπηςζδ εοεακαζίαξ δεκ
οπάνπεζ βεκζηυξ ηακυκαξ απαθθαβήξ απυ ηδκ πμζκζηή εοεφκδ ηαζ, επμιέκςξ, ηάεε
ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ πνέπεζ ακαπυθεοηηα κα οπμαάθθεηαζ ζε δζηαζηζηυ έθεβπμ
πνμηεζιέκμο κα ηνζεεί: α) ακ μ εάκαημξ ήηακ απμηέθεζια εοεακαζίαξ (εκενβδηζηήξ ή
παεδηζηήξ) ή ημζκήξ ακενςπμηημκίαξ απυ πνυεεζδ ή απυ αιέθεζα, ή ακενςπμηημκίαξ
απυ μίηημ (πμο πνμτπμεέηεζ ζπμοδαία ηαζ επίιμκδ απαίηδζδ –υπζ απθή ζοκαίκεζδημο ακζάηςξ πάζπμκημξ), ή ζοιιεημπήξ ζε αοημηημκία, α) ακ ζοκηνέπεζ ζημ πνυζςπμ
ημο δνάζηδ μ θυβμξ απμηθεζζιμφ ημο αδίημο109 ή β) ακ ζοκηνέπεζ θυβμξ απμηθεζζιμφ
ημο ηαηαθμβζζιμφ (ή ηάπμζα εθαθνοκηζηή πενίζηαζδ)110.
Πανυθα αοηά, μ κέμξ Κχδζηαξ Ηαηνζηήξ Γεμκημθμβίαξ (ΚΗΓ – κ. 3418/2005)
εζζήβαβε ιζα ζμαανή ηαζκμημιία ζηα δφζημθα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζαηνζηέξ
απμθάζεζξ ημκηά ζημ «ηέθμξ ηδξ γςήξ». Τζμεεηχκηαξ ζφβπνμκμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ,
ηαεζένςζε ημκ ηακυκα πμο δεζιεφεζ ημκ ζαηνυ κα αημθμοεεί «πανδβμνδηζηή»
(ακαημοθζζηζηή) αβςβή (palliative care), υηακ «ελακηθδεμφκ υθα ηα ζαηνζηά
εεναπεοηζηά πενζεχνζα». Με ηδ δζάηαλδ αοηή, ημ ημζκυ ιαξ δίηαζμ θαίκεηαζ υηζ
οπμδέπεδηε ηδ θεβυιεκδ «παεδηζηή εοεακαζία», ημ κα «αθήκεζξ ηάπμζμκ κα
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υμεωνίδου-Καςτανίδου, 2007, 158-159, Βοφλτςοσ, & Σςοφγκασ, 2008, 78.
Αποκλειςμόσ του αδίκου μπορεί να υπάρξει κατ’ εξαίρεςθ, μόνο όταν οι γενικϊσ παραδεκτοί
κανόνεσ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και δεοντολογίασ υπαγορεφουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθ
διακοπι μιασ βεβαιωμζνα μάταιθσ φαρμακευτικισ ι άλλθσ υποςτιριξθσ προκειμζνου να
ςυντομευκεί το ςτάδιο τθσ οδυνθρότατθσ ι εξευτελιςτικισ επικανάτιασ αγωνίασ. Βελλισ, 2003, 129.
110
Βελλισ, 2003, 130.
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πεεάκεζ», υηακ υ,ηζ ηαζ κα ηάκεζξ είκαζ ιάηαζμ (letting die)111. Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ
μ κέμξ ΚΗΓ επζπεζνεί κα ζοιαζαάζεζ ηδ ιέβζζηδ πνμζηαζία ηδξ αημιζηήξ
αοημδζάεεζδξ ηαζ ημο αοημηαεμνζζιμφ ιε ηδ ιέβζζηδ δοκαηή πνμζηαζία ημο φρζζημο
ζηδκ ζενάνπδζδ εκκυιμο αβαεμφ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ112.

111
112

Βιδάλθσ, 2007, 129-130. Πρβλ. Παναγοποφλου, 2010, 126.
Βοφλτςοσ & Χατηθτολιόσ, 2008, 82.
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Β’ ΜΔΡΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ
H ΚΑΝΣΗΑΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ ΔΤΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΗΑΣΡΗΚΑ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ
3.1.Διζαγωγή ζηην ηθική θεωπία ηος Κανη
H ηακηζακή δεζηή απμηεθεί ακαιθίαμθα –ιαγί ιε ημκ ςθεθζιζζιυ ηαζ ηδκ
ανεημθμβζηή δεζηή - έκα απυ ηα ηονίανπα πνυηοπα θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ ζπεηζηά
ιε ηα ηνζηήνζα απμηίιδζδξ ηαζ νφειζζδξ ηδξ πνάλδξ. Ο βενιακυξ θζθυζμθμξ
Immanuel Kant (1724-1804) εεςνείηαζ ηφνζμξ εηπνυζςπμξ ηςκ δεμκημηναηζηχκ
εεςνζχκ. Οζ Γεμκημηνάηεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ πνέπεζ κα εέημοιε εη ηςκ πνμηένςκ
ηάπμζεξ δεζηέξ αλίεξ (a priori principles), απέκακηζ ζηζξ μπμίεξ μθείθμοιε κα είιαζηε
ζοκεπείξ. Μζα πνάλδ, οπμζηδνίγμοκ, είκαζ μνεή εθυζμκ είκαζ ημ είδμξ ηδξ πνάλδξ ημ
μπμίμ οπαβμνεφεζ ηάπμζμξ βεκζηυξ ηακυκαξ ακελάνηδηα απυ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ηζξ
ζοκέπεζεξ πμο αοηή ιπμνεί κα έπεζ113.
Ο δεζηυξ κυιμξ είκαζ αοηυξ αάζεζ ημο μπμίμο μ άκενςπμξ, πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ
αοηυκμιμξ, πνάηηεζ, ηαζ πεναζηένς ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ανπή ηδξ αοημκμιίαξ114. Ζ
ακαηάθορδ ηαζ δζηαζμθυβδζδ ημο κυιμο αοημφ, απμηεθεί ημκ ζημπυ ηςκ Θειεθίςκ
ηδξ ιεηαθοζζηήξ ηςκ δεχκ115. Ο Κακη βζα κα θηάζεζ ζηδκ δζαηφπςζδ ημο δεζημφ
κυιμο εηηζκεί απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ αβαεήξ αμφθδζδξ. Ζ αβαεή αμφθδζδ απμηεθεί
ιζα μοζζαζηζηή, βζα ηδκ ηακηζακή δεζηή, έκκμζα, εθυζμκ ηεθζηά ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ
αοηυκμιδ αμφθδζδ. Δζζάβεηαζ ςξ ελήξ: «ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αγαζό
ρσξίο πεξηνξηζκό, εθηόο από κηα αγαζή βνύιεζε»116. Ζ αβαεή αμφθδζδ είκαζ αβαεή
ελαζηίαξ ημο υηζ είκαζ αοηή πμο είκαζ, ηαζ υπζ αβαεή ςξ ιέζμ πμο πνυηεζηαζ κα
επζθένεζ ηάπμζμ πνμζδμηχιεκμ απμηέθεζια117. Αοηυ ημ μπμίμ ηδκ παναηζκεί, είκαζ ημ
ηαεήημκ, πμο απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ παναηζκείηαζ δ
αμφθδζδ ημο ακενχπμο. Γζα κα απμζαθδκίζεζ ημκ ηνυπμ παναηίκδζδξ απυ ημ
ηαεήημκ, μ Κακη πναβιαηεφεηαζ υθμοξ ημοξ άθθμοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δφκαηαζ
113

Kalokairinou, 2007, 567.
I. Κant, Κριτικι του πρακτικοφ λόγου, 70.
115
Ι. Kant, Tα κεμζλια τθσ Μεταφυςικισ των Ηκϊν, 31.
116
ό.π., 37.
117
Ν. Potter, The argument of Kant's Groundwork, 31.
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κα παναηζκείηαζ δ αμφθδζδ εκυξ ακενχπμο, μφηςξ χζηε κα ημκ μδδβήζεζ ζηδκ
εηάζημηε πνάλδ118:
1) Ο πνχημξ ηνυπμξ είκαζ υηακ μ άκενςπμξ παναηζκείηαζ κα πνάηηεζ εκάκηζα ζημ
ηαεήημκ119.
2) Ο δεφηενμξ ηνυπμξ είκαζ υηακ μ άκενςπμξ παναηζκείηαζ κα πνάηηεζ ζφιθςκα
ιε ημ ηαεήημκ, αθθά πςνίξ κα έπεζ ηάπμζα άιεζδ νμπή πνμξ αοηυ120. Δδχ, εκχ δ
πνάλδ ημο ακενχπμο ζοιθςκεί ιε ημ ηαεήημκ, δεκ ημ πανααζάγεζ, εκημφημζξ δ
πνυεεζδ ημο ακενχπμο, μ θυβμξ, δδθαδή, πμο παναηζκεί ημκ άκενςπμ κα μδδβδεεί
ζηδκ πνάλδ αοηήκ, δεκ ζοιθςκεί ιε ημ ηαεήημκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηήκ, δ πνάλδ
πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέζμ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ άθθμο, δζαθμνεηζημφ απυ ημ ηαεήημκ,
ζημπμφ121.
3) Ο ηνίημξ ηνυπμξ είκαζ υηακ μ άκενςπμξ παναηζκείηαζ κα πνάηηεζ ζφιθςκα ιε ημ
ηαεήημκ, αθθά απυ ιζακ άιεζδ νμπή122. Ο ζημπυξ βζα ημκ μπμίμ επζηεθείηαζ δ πνάλδ
δεκ δζαθένεζ απυ ηδκ πνυεεζδ πμο έπεζ μ άκενςπμξ, δδθαδή απυ ημκ θυβμ μ μπμίμξ
ημκ παναηζκεί κα πνάηηεζ, αθθά μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μ άκενςπμξ πνάηηεζ είκαζ δ
ζηακμπμίδζδ ηδξ νμπήξ.
4) Ο ηέηανημξ ηνυπμξ είκαζ υηακ μ άκενςπμξ παναηζκείηαζ κα πνάηηεζ απυ
ηαεήημκ123. Καζ εδχ, μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μ άκενςπμξ πνάηηεζ δεκ δζαθένεζ απυ ημκ
ζημπυ μ μπμίμξ επζδζχηεηαζ ιε ηδκ πνάλδ αοηή, αθθά ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μ θυβμξ,
πμο παναηζκεί ημκ άκενςπμ, είκαζ ημ ηαεήημκ124. Ο άκενςπμξ πνάηηεζ δεζηά, ιυκμ
υηακ πνάηηεζ ζφιθςκα ιε ημκ ηέηανημ ηνυπμ, υηακ δδθαδή, μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ
πνάηηεζ είκαζ αοηυ πμο επζηάζζεζ ημ ηαεήημκ. Απυ ηδκ ζφκδεζδ ηδξ δεζηήξ ιε ημ
ηαεήημκ πνμηφπημοκ μζ ηνεζξ πνμηάζεζξ ηδξ δεζηήξ, μζ μπμίεξ πνμζδζμνίγμοκ ηα
παναηηδνζζηζηά ιε ηα μπμία δ ανπή ηδξ δεζηήξ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ.
Ζ πνχηδ πνυηαζδ, ακ ηαζ δεκ δζαηοπχκεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Κακη, ιπμνεί κα
ζοβηνμηδεεί ςξ ελήξ: «Μζα πνάλδ έπεζ δεζηή αλία υηακ πναβιαημπμζείηαζ απυ
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ηαεήημκ, ηαζ υπζ ιυκμ ζφιθςκα ιε ημ ηαεήημκ»125. Ζ δεφηενδ πνυηαζδ ηδξ δεζηήξ
είκαζ δ ελήξ: «Η εζηθή αμία κηαο πξάμεο πνπ γίλεηαη από θαζήθνλ δελ έγθεηηαη ζηνλ
ζθνπό, ν νπνίνο επηδηώθεηαη κε απηήλ ηελ πξάμε, αιιά ζηνλ γλώκνλα ζύκθσλα κε ηνλ
νπνίν ε πξάμε απνθαζίδεηαη»126. Γζα κα έπεζ ιζα πνάλδ, θμζπυκ, δεζηή αλία, δεκ
αλζμθμβμφκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ή μζ ζημπμί πμο επζδζχημκηαζ ιε αοηήκ ηδκ πνάλδ,
αθθά δ ανπή δ μπμία ηαεμνίγεζ ηδκ αμφθδζδ. Ζ πνυηαζδ αοηή εζηζάγεζ ηδκ πνμζμπή
ζηδκ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημκ βκχιμκα ηδξ πνάλδξ ηαζ ημκ ζημπυ ηδξ πνάλδξ127.
φιθςκα ιε ηδκ Sedgwick, δ πνυηαζδ αοηή δείπκεζ πςξ δ δεζηή αλία ιζαξ πνάλδξ
δεκ

έβηεζηαζ

ζημκ

εηάζημηε

ειπεζνζηυ

ζημπυ

ημκ

μπμίμ

επζδζχηεζ

κα

πναβιαημπμζήζεζ, πανά ιυκμ ζημκ ζημπυ ημο ηαεήημκημξ. οκέπεζα ηδξ ενιδκείαξ
αοηήξ είκαζ ημ ζοιπέναζια πςξ δ αμφθδζδ πμο πνάηηεζ παναηζκμφιεκδ απυ ημ
ηαεήημκ επζδζχηεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ζημπμφ, ημο ζημπμφ
ημο ηαεήημκημξ, ηαζ υπζ πςξ δεκ ηείκεζ πνμξ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηακεκυξ ζημπμφ128.
Ζ ενιδκεία ηδξ δεφηενδξ αοηήξ πνυηαζδξ, έπεζ απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα ημοξ
ζπμθζαζηέξ. Έκαξ ηνυπμξ κα ενιδκεοηεί είκαζ μ παναπάκς ηδξ Sedgwick, υπμο υζμζ
αημθμοεμφκ ηδκ ενιδκεία αοηή, επζπεζνμφκ κα δείλμοκ υηζ μζ πνάλεζξ πμο
οπαβμνεφμκηαζ απυ ηαεήημκ ηείκμοκ πνμξ ηάπμζμοξ ζημπμφξ, μζ μπμίμζ είκαζ ζημπμί
πμο εέηεζ μ θυβμξ. Μζα άθθδ εη δζαιέηνμο ακηίεεηδ ενιδκεία, είκαζ κα εεςνήζμοιε
υηζ δ πνυηαζδ αοηή ζοκεπάβεηαζ πςξ μζ πνάλεζξ πμο οπαβμνεφμκηαζ απυ ηαεήημκ,
δεκ ηείκμοκ πνμξ ηάπμζμ ζημπυ, πανά βίκμκηαζ βζαηί πνέπεζ κα βίκμοκ, δζυηζ έηζζ
επζηάζζεζ ημ ηαεήημκ. Ζ ενιδκεία αοηή, υιςξ, δίκεζ πνμαάδζζια ζηδκ ηνζηζηή δ
μπμία εηηζκχκηαξ απυ ηδκ πνυηαζδ αοηήκ, ηνίκεζ εκηέθεζ μθυηθδνδ ηδκ ηακηζακή
δεζηή εεςνία, ςξ ιζα εεςνία αοζηδνή, θμνιαθζζηζηή ηαζ ηεκή. Ωζηυζμ, μ πνχημξ
ηνυπμξ ενιδκείαξ είκαζ πζμ ζοκεπήξ ιε ηα ηακηζακά ηείιεκα, δζυηζ ηάεε πνάλδ πνέπεζ
κα ηείκεζ πνμξ ηάπμζμ ζημπυ ηαζ δ ίδζα δ ανπή δεζηήξ εειεθζχκεηαζ ζε έκακ ζημπυ,
ζηδκ έθθμβδ θφζδ. Ζ ηνίηδ πνυηαζδ ηδξ δεζηήξ είκαζ δ ελήξ: «Τν θαζήθνλ είλαη ε
αλαγθαηόηεηα κηαο πξάμεο πνπ πξνθύπηεη από ζεβαζκό γηα ηνλ εζηθό λόκν»129.
φιθςκα ιε ηδκ Sedgwick, δ πνυηαζδ αοηή ημκίγεζ ηδκ δζάηνζζδ ιζαξ πνάλδξ πμο
παναηζκείηαζ απυ ζεααζιυ βζα ημκ κυιμ ηαζ ιζαξ πνάλδξ πμο παναηζκείηαζ απυ
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ειπεζνζηά ηίκδηνα (απυ ηδκ νμπή)130. Ζ δεζηή πνάλδ παναηζκείηαζ απυ ημ ηίκδηνμ
ημο ηαεήημκημξ μφηςξ χζηε κα πναβιαημπμζήζεζ αοηυ πμο ημ ηαεήημκ επζηάζζεζ.
Δπζπνμζεέηςξ, ζηδκ πνυηαζδ αοηή, ηάκεζ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ιζα κέα έκκμζα, μ
ζεααζιυξ: μ Κακη ημκίγεζ υηζ μ ζεααζιυξ ακ ηαζ μ ίδζμξ είκαζ ζοκαίζεδια, δζαθένεζ
απυ ηα άθθα ζοκαζζεήιαηα, δζυηζ ζοκζζηά ημ απμηέθεζια πμο επζθένεζ πάκς ζημκ
άκενςπμ δ επίβκςζδ ημο δεζημφ κυιμο. Ο Κακη μνίγεζ ημκ ζεααζιυ ςξ ηδκ
«ζπλείδεζε ηνπ άκεζνπ θαζνξηζκνύ ηεο βνύιεζεο από ηνλ εζηθό λόκν»131. Ο
ζεααζιυξ θμζπυκ, είκαζ ημ ζοκαίζεδια πμο πνμηαθείηαζ ζημκ άκενςπμ απυ ηδκ
επίβκςζδ ημο κυιμο, ηαζ ιυκμ μ δεζηυξ κυιμξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημκ ζεααζιυ
ηαζ κα απμηεθέζεζ ημ ακηζηείιεκμ ημο. Ζ αβαεή αμφθδζδ, επμιέκςξ, είκαζ δ αμφθδζδ
πμο παναηζκείηαζ απυ ημκ δεζηυ κυιμ ηαζ απυ ημκ ζεααζιυ βζα ημκ κυιμ αοηυκ. Ωξ εη
ημφημο, δ αμφθδζδ πμο παναηζκείηαζ απυ ημκ δεζηυ κυιμ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ αμφθδζδ
πμο παναηζκείηαζ απυ ζεααζιυ (δζυηζ ιυκμ ημκ δεζηυ κυιμ ιπμνεί κα έπεζ ςξ
ακηζηείιεκμ ημο μ ζεααζιυξ)132. Σμ κα παναηζκείηαζ δ αμφθδζδ απυ ζεααζιυ δεκ
ζδιαίκεζ υηζ παναηζκείηαζ απυ ηάπμζα νμπή (επζεοιία), δζυηζ ημκίζηδηε υηζ μ
ζεααζιυξ δζαθένεζ απυ ηα άθθα ζοκαζζεήιαηα, ηαεχξ πανάβεηαζ απυ ημκ θυβμ, ςξ
ακηαπυηνζζδ ζημκ κυιμ ημκ μπμίμ μζ άκενςπμζ επζαάθθμοκ ζημκ εαοηυ ημοξ133. Μέκεζ
ηχνα κα δζεοηνζκζζηεί πμζμξ είκαζ αοηυξ μ κυιμξ, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ
ημο ζεααζιμφ, ηαζ ηαεμνίγεζ ηδκ αμφθδζδ ακελάνηδηα απυ ηα απμηεθέζιαηα πμο ιζα
πνάλδ επζθένεζ ή πνμζδμηάηαζ κα επζθένεζ134.
ηδκ δεφηενδ πνυηαζδ ηδξ δεζηήξ, δ αμφθδζδ ιπμνεί κα ηαεμνίγεηαζ είηε απυ
ιζα ανπή δ μπμία πνμζηάγεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ νμπήξ είηε απυ ηδκ ανπή ημο
ηαεήημκημξ. Ζ ανπή αοηή ημο ηαεήημκημξ, επζηάζζεζ ηδκ ζοιιυνθςζδ (ζοιθςκία)
ηδξ πνάλδξ ιε ημκ ηαεμθζηυ κυιμ: «Οθείισ λα ελεξγώ πάληα κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα
κπνξώ λα ζέισ λα γίλεη ν ππνθεηκεληθόο κνπ γλώκνλαο έλαο θαζνιηθόο λόκνο»135. Ζ
αμφθδζδ είκαζ αβαεή -πνάηηεζ απυ ηαεήημκ- ηαζ επμιέκςξ δ πνάλδ έπεζ δεζηή αλία,
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υηακ ηαεμνίγεηαζ απυ αοηήκ ηδκ ανπή, δδθαδή υηακ δ αμφθδζδ ηάκεζ βκχιμκά ηδξ
ηδκ ιμνθή ημο κυιμο, υπμο δ ιμνθή ημο κυιμο δζαεέηεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ
ακαβηαζυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαεμθζηυηδηαξ. Ο δεζηυξ κυιμξ επζηάζζεζ ζημκ άκενςπμ κα
πνάηηεζ πάκηα ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα εέθεζ μ βκχιμκάξ ημο κα ζζπφεζ ςξ ηαεμθζηυξ
κυιμξ, κα ζζπφεζ επμιέκςξ, ηαεμθζηά ηαζ ακαβηαία ηαζ βζα ηάεε άθθμκ άκενςπμ, ηαζ
ημ κα πνάηηεζ ηαη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ άκενςπμξ ζζμδοκαιεί ιε ημ πνάηηεζκ απυ
ηαεήημκ. Δπμιέκςξ, δ αβαεή αμφθδζδ είκαζ δ αμφθδζδ πμο πνάηηεζ απυ ηαεήημκ ηαζ
δ αμφθδζδ πμο πνάηηεζ απυ ηαεήημκ είκαζ δ αμφθδζδ πμο πνάηηεζ απυ ζεααζιυ βζα
ημκ δεζηυ κυιμ, ηαζ δ αμφθδζδ πμο πνάηηεζ απυ ζεααζιυ βζα ημκ δεζηυ κυιμ είκαζ δ
αμφθδζδ πμο ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημκ ηαεμθζηυ κυιμ.
3.2. Οι καηηγοπικέρ πποζηακηικέρ ηος Κανη
ηδκ ακενχπζκδ αμφθδζδ, ημ ηαεήημκ ειθακίγεηαζ ιε ηδκ ιμνθή ηδξ
πνμζηαβήξ, δζαηάγμκηαξ ηδκ κα ιδκ επζθέλεζ κα αημθμοεήζεζ ηζξ εηάζημηε νμπέξ
αθθά κα ηαεμνζζηεί απυ ημκ δεζηυ κυιμ. Ζ ηαηδβμνζηή πνμζηαηηζηή μνίγεηαζ ςξ δ
εκζαία οπμπνέςζδ πμο πδβάγεζ απυ ημ αίζεδια ηαζ ηδκ έκκμζα ημο ηαεήημκημξ. Ζ
ηαηδβμνζηή πνμζηαβή είκαζ μοζζαζηζηά δ απαίηδζδ ημο βεκζημφ δεζημφ κυιμο.
Ζ πνχηδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ είκαζ: «Πξάηηε κόλν
ζύκθσλα κε έλα ηέηνην γλώκνλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα ζέιεηο, απηόο ν
γλώκνλαο λα γίλεη θαζνιηθόο λόκνο»136
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ηαηδβμνζηή πνμζηαβή αθμνά ηδκ ιμνθή ηδξ ανπήξ ηδκ μπμία αημθμοεεί δ πνάλδ ηαζ
υπζ δ φθδ (ζημπυξ πμο επζδζχηεηαζ ιε ηδκ πνάλδ). Ζ ιμνθή ηδξ ανπήξ είκαζ δ
δοκαηυηδηα ηδξ κα ηαεμθζημπμζείηαζ, έηζζ δ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή επζηάζζεζ υηζ μ
βκχιμκαξ πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ιμνθή ημο κυιμο, δδθαδή κα είκαζ ζηακυξ κα
ηαεμθζηεοηεί ηαζ ακαβηαίμξ βζα ηάεε έθθμβμ μκ138 139.
Ζ επυιεκδ δζαηφπςζδ140 πμο πνμζεέηεζ μ Κακη είκαζ : «Πξάηηε ζαλ λα έπξεπε
ν γλώκνλαο ηεο πξάμεο ζνπ λα γίλεη κε ηελ βνύιεζή ζνπ θαζνιηθόο λόκνο ηεο
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θύζεο»141. Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ εζζάβεηαζ δ δζαηφπςζδ αοηή είκαζ βζα ηδκ μνευηενδ
ηαηακυδζδ ηδξ πνχηδξ δζαηφπςζδξ. Ζ πνχηδ δζαηφπςζδ πνμζηάγεζ ημκ άκενςπμ κα
πνάηηεζ αάζεζ βκςιυκςκ ημοξ μπμίμοξ κα ιπμνεί κα ηαεμθζηεφζεζ. Ζ δζαηφπςζδ ημο
ηαεμθζημφ κυιμο ηδξ θφζδξ ακαθένεηαζ ζε κυιμοξ ηδξ θφζδξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ
παναδείβιαηα ηαεμθζηχκ κυιςκ εθυζμκ εθανιυγμκηαζ ηαεμθζηά ηαζ ακαβηαία ζε
υ,ηζ οπάνπεζ ιέζα ζηδκ θφζδ. Δπμιέκςξ, υηακ μ άκενςπμξ πνμααίκεζ ζε έθεβπμ ημο
βκχιμκά ημο ιέζς ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ, μθείθεζ κα νςηά ακ εα ιπμνμφζακ κα
πνάηημοκ υθμζ ακαβηαία ιέζα ζηδκ θφζδ ζφιθςκα ιε ημκ βκχιμκα αοηυκ 142. Ρςηάεζ,
δδθαδή, ηαηά πυζμκ ιπμνεί κα πνάηηεζ ιε ημκ εηάζημηε βκχιμκα εάκ ηαζ ηάεε άθθμξ
είκαζ εθεφεενμξ κα ημ ηάκεζ ηαζ πχξ εα ήηακ ακ μ βκχιμκαξ ίζποε ςξ έκαξ κυιμξ ηδξ
θφζδξ, δδθαδή, έκαξ κυιμξ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ ηαεέκαξ επνυηεζημ κα
πνάηηεζ143. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοκδέεηαζ μ κυιμξ ιε ηδκ αμφθδζδ144 ααζίγεηαζ
ζηδκ ακαβκχνζζδ εκυξ ακηζηεζιεκζημφ ζημπμφ. Ο ζημπυξ αοηυξ πνέπεζ κα έπεζ
ηαεμθζηή ηαζ ακαβηαία αλία βζα ηάεε έθθμβμ μκ ηαζ κα απμηεθεί ηδκ αάζδ ηδξ
ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ. «Δάλ ππνηεζεί όηη ππάξρεη θάηη ηνπ νπνίνπ ε ύπαξμε
θαζεαπηή έρεη απόιπηε αμία, θάηη πνπ σο απηνζθνπόο κπνξεί λα είλαη ην ζεκέιην
νξηζκέλσλ λόκσλ, ηόηε απηό θαη κόλν απηό ζα είλαη ην ζεκέιην κηαο ελδερόκελεο
θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο, δειαδή ηνπ εζηθνύ λόκνπ». Έηζζ, μ Κακη μδδβείηαζ ζηδκ
επυιεκδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ: «Πξάηηε έηζη ώζηε λα ρξεζηκνπνηείο
ηελ αλζξσπόηεηα, ηόζν ζην πξόζσπν ζνπ όζν θαη ζην πξόζσπν θάζε άιινπ
αλζξώπνπ, πάληα ηαπηόρξνλα σο ζθνπό θαη πνηέ κόλν σο κέζν»145-146. Πμζμξ είκαζ μ
θυβμξ βζα ημκ μπμίμ έκα έθθμβμ μκ μθείθεζ κα οπαημφεζ ζηδκ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή;
Ζ δζαηφπςζδ πανέπεζ αηνζαχξ ημκ θυβμ μ μπμίμξ παναηζκεί έκακ άκενςπμ κα πνάηηεζ
ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή. Δίκαζ αοηή δ μπμία πανέπεζ ημ πενζεπυιεκμ
ημο πνάηηεζκ απυ ηαεήημκ, ημ μπμίμ εκηέθεζ είκαζ κα πνάηηεζ μ άκενςπμξ απυ
ζεααζιυ βζα ηδκ έθθμβδ θφζδ147

148

. Σμ κα ιεηαπεζνίγεηαζ έκαξ άκενςπμξ ημοξ

άθθμοξ ςξ ζημπμφξ ζδιαίκεζ κα ημοξ ιεηαπεζνίγεηαζ ιε ηνυπμοξ, ζημοξ μπμίμοξ, μζ
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ίδζμζ πνυηεζηαζ κα ζοκαζκέζμοκ149. Πάνα ηαφηα, δ πνήζδ ηδξ θέλδξ ιυκμ δδθχκεζ υηζ
δ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή δεκ απμηθείεζ ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ άθθςκ ή ημο εαοημφ
ιμο ςξ ιέζςκ, αθθά υηζ απμηθείεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ςξ
ιέζα150.
Ζ ηνίηδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ πενζέπεζ ηδκ ζδέα υηζ δ
αμφθδζδ ηάεε έθθμβμο υκημξ είκαζ έκαξ ηαεμθζηυξ κμιμεέηδξ151: «Πξάηηε κόλν έηζη
ώζηε ε βνύιεζε ζνπ κέζσ ηνπ γλώκνλα ηεο λα κπνξεί λα ζεσξεί ηνλ εαπηό ηεο
ηαπηόρξνλα σο θαζνιηθό λνκνζέηε»152. Ζ δζαηφπςζδ αοηή, δ μπμία μκμιάγεηαζ
δζαηφπςζδ ηδξ αοημκμιίαξ, ζοκζζηά ηδκ ζοκεήηδ βζα ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ζοιθςκίαξ
ηδξ αμφθδζδξ ιε ημκ πναηηζηυ θυβμ. Πνμηφπηεζ, εκχκμκηαξ ηδκ πνχηδ δζαηφπςζδ,
ζηδκ μπμία μ οπμηεζιεκζηυξ βκχιμκαξ ζοζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηαεμθζηυ κυιμ, ιε ηδκ
δεφηενδ δζαηφπςζδ, υπμο ηα έθθμβα υκηα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζημπμί. Ζ
δζαηφπςζδ ηδξ αοημκμιίαξ, λεηαεανίγεζ ηδκ αάζδ ηδξ αλίαξ ηδξ έθθμβδξ θφζδξ,
ηαεχξ είκαζ αηνζαχξ δ ζδζυηδηα ηδξ αοημκμιίαξ δ μπμία πανέπεζ απυθοηδ αλία ζημ
έθθμβμ μκ153. Δπμιέκςξ, δ αοημκμιία είκαζ ημ εειέθζμ ηδξ αλίαξ ημο ακενχπμο ηαζ
βεκζηά ηάεε έθθμβδξ θφζδξ154. Δπεζδή μ άκενςπμξ είκαζ αοηυκμιμξ, δζαηνίκεηαζ βζα
ηδκ αλία ημο, ηαζ ιυκμ έκα έθθμβμ μκ ιπμνεί κα έπεζ ιζα ηέημζα αλία, δζυηζ ιυκμ έκα
έθθμβμ μκ έπεζ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ αοημκμιίαξ. Δπζπνμζεέηςξ, ιυκμ έκα έθθμβμ μκ
παναηηδνίγεηαζ απυ αλζμπνέπεζα δ μπμία έβηεζηαζ αηνζαχξ ζηδκ δοκαηυηδηα ημο κα
κμιμεεηεί ηαεμθζηά ηαζ ηαοηυπνμκα κα οπμηάζζεηαζ ζημκ κυιμ πμο κμιμεεηεί155. «Η
αλσηεξόηεηα δελ έγθεηηαη ζην όηη ην πξόζσπν ππνηάζζεηαη ζηνλ εζηθό λόκν, αιιά κόλν
ζην όηη απηνλνκείηαη, δειαδή ζην όηη λνκνζεηεί θαη ζπλάκα ππόθεηηαη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ
λόκν»156. Πεναζηένς, δ αμφθδζδ οπμηάζζεηαζ ζημκ κυιμ ιυκμ επεζδή είκαζ αοηή δ
μπμία ημκ δδιζμονβεί157. Πνχηα δ αμφθδζδ (Wille) δδιζμονβεί ημκ κυιμ ηαζ ιυκμ
επεζδή αοηυξ απμηεθεί δδιζμφνβδια ηδξ, ημο οπμηάζζεηαζ (ςξ Willkür). Ζ ηεθεοηαία
δζαηφπςζδ είκαζ: «Πξάηηε ζα λα ήζνπλ πάληα, ράξε ζηνπο γλώκνλεο ζνπ, έλα
149
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λνκνζεηηθό κέινο ηνπ θξάηνπο ησλ ζθνπώλ»158

159

. Ο Κακη γδηά απυ ηα έθθμβα υκηα

κα θακηαζημφκ έκακ ηυζιμ (ααζίθεζμ ή ζθαίνα) υπμο είκαζ εκςιέκα οπυ ημκ ίδζμ
κυιμ. ημκ ηυζιμ αοηυκ, υθμζ οπαημφκ ζημκ δεζηυ κυιμ, αθθά οπάνπμοκ ηα ιέθδ, ηα
μπμία δδιζμονβμφκ ημκ κυιμ – εθυζμκ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ αοημκμιίαξ - ηαζ
οπμηάζζμκηαζ ηαοηυπνμκα ζημκ ίδζμ κυιμ – εθυζμκ είκαζ αηεθείξ αμοθήζεζξ πμο
επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ ηζξ αζζεήζεζξ - ηαζ μζ ανπδβμί, μζ μπμίμζ δίκμοκ ημκ κυιμ αθθά
πνάηημοκ πάκηα ζφιθςκα ιε αοηυκ πςνίξ κα δζαηάγμκηαζ (αθμνά ηδκ εεία, ηέθεζα
αμφθδζδ)160 161.
Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ανπήξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνάηηεζ μ
αοηυκμιμξ άκενςπμξ, πνμζπάεεζα ημο Κακη κα δζηαζμθμβήζεζ αοηήκ ηδκ ανπή ηαεχξ
ηαζ ηδκ εθεοεενία.
3.3. H έννοια ηηρ αςηονομίαρ ζηον Κανη
Σμ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ βζα ημκ Κακη ήηακ δ ακαηάθορδ εκυξ κυιμο πμο
εα ήηακ ηαεμθζηυξ βζα ηάεε έθθμβμ υκ ηαζ έκαξ ηέημζμξ κυιμξ, υπςξ ακαθένεζ, εα
πνέπεζ κα είκαζ εζςηενζηυξ βζα ηα έθθμβα υκηα ηαζ υπζ ελςηενζηυξ. Θα πνέπεζ κα είκαζ
έκαξ κυιμξ πμο δεζιεφεζ απυ ιέζα ιαξ ηαζ υπζ απέλς. Αοηυ μδήβδζε ημκ Κακη ζηδ
δζαηφπςζδ ηδξ αοημκμιίαξ. Φένκμκηαξ ιαγί ηδκ πνχηδ ανπή βζα ηδκ ηαηδβμνζηή
πνμζηαηηζηή - ηδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαεμθίηεοζδξ ημο κυιμο – ηαζ ηδ δεφηενδ ανπή – ηδ
δζαηφπςζδ ηδξ ηαεμθίηεοζδξ ηδξ θφζδξ - μ Κακη ελάβεζ ηδκ ηνίηδ ηαηδβμνζηή
πνμζηαηηζηή, πμο είκαζ δ δζαηφπςζδ ηδξ αοημκμιίαξ.
Ζ ανπή ηδξ αοημκμιίαξ δζαιμνθχκεζ ηδ αάζδ βζα ηδκ ηαηδβμνζηή
πνμζηαηηζηή ημο Κακη. Δίκαζ δ ζηακυηδηα κα βκςνίγεζ ηί απαζηεί δ δεζηή απυ ειάξ
ηαζ θεζημονβεί υπζ ζακ εθεοεενία πμο αημθμοεεί ημοξ ζημπμφξ αθθά ζακ ηδ δφκαιδ
ημο υκημξ κα εκενβεί ζε ακηζηεζιεκζημφξ ηαζ ηαεμθζημφξ αλζυπζζημοξ κυιμοξ ηδξ
ζοιπενζθμνάξ162.
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Ζ ανπή ηδξ αοημκμιίαξ ημκίγεζ υηζ εέημκηαξ μπμζμκδήπμηε πναηηζηυ κυιμ ζε
εκένβεζα ααζίγεηαζ ακηζηεζιεκζηά ζηδκ ηαεμθίηεοζδ ημο ηακυκα πμο ημκ δδιζμονβεί
κυιμ οπμηεζιεκζηά ζημκ ζημπυ πμο εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζε ηάεε έθθμβμ υκ ςξ έκακ
ζημπυ βζα ημκ εαοηυ ιαξ163. ε αοηυ ημ ζδιείμ ίζςξ κα βεκκάηαζ ημ ενχηδια: «Πόζν
αληηθεηκεληθόο είλαη ν εζηθόο λόκνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ίδηα ηε ζέιεζε κνπ?».
Φαίκεηαζ υηζ έκαξ ηέημζμξ κυιμξ ιπμνεί κα ζζπφεζ ιυκμ βζα ηα άημια απυ ηα μπμία
πνμένπεηαζ. Κάπμζμξ ιπμνεί πάθζ κα εέζεζ ημ ενχηδια πχξ βίκεηαζ έκαξ κυιμξ πμο
πνμένπεηαζ απυ ημκ ίδζμ πμο ημκ δεζιεφεζ αθμφ είκαζ μ ίδζμξ μ δδιζμονβυξ ηαζ
επμιέκςξ, είκαζ ζε εέζδ κα αθθάλεζ ή κα επζαεααζχζεζ/επζηονχζεζ ηδκ ίδζα ημο ηδκ
ηνίζδ. Ο Κακη απμζαθδκίγεζ υηζ μ κυιμξ ηδξ αοημκμιίαξ δεκ είκαζ μ οπμηεζιεκζηυξ
κυιμξ αθθά μπμζμοδήπμηε άθθμο, αθμφ είκαζ μ δδιζμονβυξ ιε ηδκ ίδζα έκκμζα πμο
ηάεε άθθμ έθθμβμ υκ είκαζ. Έηζζ, είκαζ ηαεμθζηά αλζυπζζημ βζα υθα ηα έθθμβα υκηα.
Μία πμθφ ζδιακηζηή ενχηδζδ πμο εα πνέπεζ κα εέζμοιε ζημκ εαοηυ ιαξ είκαζ πμζυ
είκαζ ημ εκδζαθένμκ κα αημθμοεμφιε ηζξ ανπέξ αζηζμθυβδζδξ? Καζ είκαζ αοηυ πμο μ
Κακη ακαθένεζ ςξ δίηαζμ ζηδκ δεζηή εεςνία ημο ιε ηδκ ανπή ηδξ αοημκμιίαξ ςξ
αάζδ.
Έκαξ κυιμξ πμο πδβάγεζ απυ ημ αοημ-κμιζιμπμζδιέκμ έθθμβμ εα ιαξ
δεζιεφζεζ ιυκμ ιέζς ηδξ εοθάαεζαξ. Αθμφ είκαζ δ θμβζηή πμο είκαζ μ δδιζμονβυξ
αοημφ ημο κυιμο, δεκ εεςνείηαζ θακεαζιέκμ κα εζπςεεί υηζ είκαζ ημ έθθμβμ πμο είκαζ
ημ ακηζηείιεκμ ηδξ εοθάαεζαξ ή ημο ζεααζιμφ. Ζ έθθμβδ θφζδ, είκαζ αοηή πμο ιπμνεί
κα εεςνδεεί υηζ είκαζ υπζ ιυκμ ζημπυξ βζα ημκ ίδζμ (ιε εειεθζχδδ ακηζηεζιεκζηή αλία)
αθθά κα έπεζ αλζμπζζηία (απυθοηδ ή αζφβηνζηδ αλία). Σίπμηα δεκ ιπμνεί κα έπεζ αλία
άθθδ απυ αοηή πμο μνίγεηαζ απυ ημ κυιμ. Αθθά δ εέζπζζδ ημο κυιμο πμο
πνμζδζμνίγεζ υθεξ ηζξ αλίεξ εα πνέπεζ βζα αοηυ ημκ θυβμ κα έπεζ αλζμπνέπεζα-πμο
ζδιαίκεζ ιία ακελάνηδηδ ηαζ αζφβηνζηδ αλία - βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ μπμίαξ, υπςξ
δίκεηαζ απαναίηδηα απυ έκα έθθμβμ υκ, δ θέλδ εοθάαεζα είκαζ δ ιυκδ πμο απμηεθεί
έηθναζδ. Δπμιέκςξ, δ αοημκμιία απμηεθεί ηδ αάζδ ηδξ αλζμπνέπεζαξ ηδξ
ακενχπζκδξ θφζδξ ηαζ βζα ηάεε έθθμβδ θφζδ164.
Ζ ανπή ηδξ αοημκμιίαξ είκαζ δ ιυκδ πζεακή απάκηδζδ ζημ πνυαθδια ηδξ
οπμπνέςζδξ πμο δεζιεφεζ ηαεμθζηά. Οπμζαδήπμηε άθθδ ανπή ηδξ οπμπνέςζδξ πνέπεζ
163
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κα απμηοβπάκεζ κα ημ επζθφεζ ηαεχξ ααζίγεηαζ ζηδκ εηενςκοιία ηδξ εέθδζδξ. Γζα
πανάδεζβια, έκαξ κυιμξ πμο ααζίγεηαζ ζηδ εέθδζδ ημο Θεμφ εα έπνεπε κα
επζηαθείηαζ ηδκ αβάπδ βζα ηδκ ηεθεζυηδηα ημο Θεμφ ή ημκ θυαμ ιαξ βζα ηδ δφκαιδ
ημο165. Έηζζ, μ κυιμξ βίκεηαζ οπμεεηζηή ηαζ υπζ ηαηδβμνζηή πνμζηαηηζηή. Αθθά δ
ανπή ηδξ αοημκμιίαξ δεκ ααζίγεηαζ ζε μπμζμδήπμηε ελςηενζηυ πανάβμκηα αθθά
ααζίγεηαζ εζςηενζηά, ζηδκ έθθμβδ αμφθδζδ.
Ζ αβαεή αμφθδζδ είκαζ δ αμφθδζδ δ μπμία πνάηημκηαξ απυ ηαεήημκ
παναηζκείηαζ απυ ημκ ζεααζιυ πνμξ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ αοημκμιίαξ. Ο Κακη, έπμκηαξ
ακαθφζεζ ααζζηέξ δεζηέξ έκκμζεξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζπεηίγμκηαζ, απμιέκεζ κα
εθανιμζημφκ ζηδκ πνάλδ. ημ ιέηνμ πμο μ δεζηυξ κυιμξ ειθακίγεηαζ οπυ ηδκ ιμνθή
ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ ηαζ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ αοηυκμιδ ανπή, ηαζ πεναζηένς δ
αοηυκμιδ ανπή ελανηάηαζ απυ ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ εθεοεενίαξ ηδξ αμφθδζδξ, είκαζ
ακαβηαίμ κα ελεηαζηεί μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πζζηεφεζ μ Κακη υηζ δ εθεοεενία ηαζ μ
δεζηυξ κυιμξ ιπμνμφκ κα δζηαζμθμβδεμφκ. Ζ δζηαζμθυβδζδ αοηχκ, ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα, απμηεθεί ιζα πνμζπάεεζα δζηαζμθυβδζδξ μθυηθδνδξ ηδξ δεζηήξ, ιζα
πνμζπάεεζα απυδεζλδξ πςξ δ δεζηή δεκ απμηεθεί ιζα πζιαζνζηή ζδέα166. Έηζζ, μ Κακη
πνέπεζ κα ζοκδέζεζ ηδκ εθεφεενδ αμφθδζδ (εεηζηά μνζγυιεκδ) ιε ημκ δεζηυ κυιμ
μφηςξ χζηε κα δείλεζ υηζ «ιζα εθεφεενδ αμφθδζδ ηαζ ιζα αμφθδζδ ηάης απυ δεζημφξ
κυιμοξ είκαζ έκα ηαζ ημ αοηυ»167. Γζα κα επζηεοπεεί αοηή δ ζφκδεζδ, μ Κακη πνέπεζ
κα δείλεζ υηζ δ αβαεή αμφθδζδ (αοηυκμιδ) πνάηηεζ πάκηα απυ ηαεήημκ.
Ακαθοηζηυηενα, υηζ ημ έθθμβμ μκ δεζιεφεηαζ ακαβηαία απυ ημκ δεζηυ κυιμ168
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Πνέπεζ, δδθαδή, κα δείλεζ υηζ «ε εζηθόηεηα ηζρύεη σο λόκνο γηα εκάο κόλν σο έιινγα
όληα»170
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. Γζα κα δζηαζμθμβήζεζ μ Κακη ημκ ζζπονζζιυ αοηυκ, πμο ζηδκ μοζία

απμηεθεί πνμζπάεεζα δζηαζμθυβδζδξ ηδξ δεζηήξ, πνέπεζ κα απμηεθεί πνμτπυεεζδ μ
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ζζπονζζιυξ υηζ μζ άκενςπμζ δζαεέημοκ εθεοεενία ηδξ αμφθδζδξ «ε εζηθόηεηα πξέπεη
λα πεγάδεη κόλν από ηελ ηδηόηεηα ηεο ειεπζεξίαο»172. Όηακ, υιςξ, μ Κακη επζπεζνεί κα
δζηαζμθμβήζεζ ηδκ εθεοεενία, υηακ δδθαδή επζπεζνεί κα απμδείλεζ υηζ «θάζε νλ, πνπ
δελ κπνξεί λα ελεξγεί αιιηώο παξά κόλν θάησ από ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο, είλαη από
πξαθηηθή άπνςε πξάγκαηη ειεύζεξν»173 ακαβηάγεηαζ κα πνμτπμεέζεζ ηδκ δεζηή,
«πξνϋπνζέηνληαο ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο δελ θάλακε άιιν από ην λα πξνϋπνζέζνπκε
ηνλ εζηθό λόκν, δειαδή ηελ αξρή όηη ε βνύιεζε είλαη απηόλνκε»174. Δκχ, θμζπυκ, μ
Κακη έεεζε ςξ πνμτπυεεζδ, βζα ηδκ δζηαζμθυβδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ημο δεζημφ
κυιμο, ηδκ εθεοεενία, ηχνα, βζα ηδκ δοκαηυηδηα δζηαζμθυβδζδξ ηδξ εθεοεενίαξ
πνέπεζ κα ηεεεί ςξ πνμτπυεεζδ δ δεζηή175. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζημ ζδιείμ αοηυ,
δδιζμονβείηαζ έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ ζηδκ δζηαζμθυβδζδ, δζυηζ πνμτπμεέηεζ ηεθζηά
αοηυ ημ μπμίμ επζπεζνεί κα απμδείλεζ176: πνμτπμεέηεζ ηδκ δεζηή βζα κα απμδείλεζ ηδκ
εθεοεενία ηαζ ηδκ εθεοεενία βζα κα απμδείλεζ ηδκ δεζηή, ήημζ, μ Κακη πανάβεζ ηδκ
δέζιεοζδ ηςκ ακενχπςκ κα οπαημφκ ζημκ δεζηυ κυιμ πνμτπμεέημκηαξ ηδκ
εθεοεενία, ηδκ μπμία πνμαπαζηεί δζυηζ οπμεέηεζ υηζ μζ άκενςπμζ οπαημφκ ζημκ δεζηυ
κυιμ. «Αθελόο ππνζέηνπκε όηη είκαζηε ειεύζεξνη κέζα ζηελ ηάμε ησλ πνηεηηθώλ
αηηηώλ, γηα λα ζεσξήζνπκε ηνλ εαπηό καο ππνθείκελν ζε εζηθνύο λόκνπο κέζα ζηελ
ηάμε ησλ ζθνπώλ, θαη έπεηηα ζεσξνύκε ηνλ εαπηό καο ππνθείκελν ζε απηνύο ηνπο
εζηθνύο λόκνπο, κόλν θαη κόλν επεηδή ζεσξήζακε ηελ βνύιεζή καο ειεύζεξε»177. Γζα
κα απμθφβεζ μ Κακη ημκ ηφηθμ αοηυκ, πνχηα πνέπεζ κα πνμτπμεέζεζ υηζ μζ άκενςπμζ
είκαζ εθεφεενμζ βζα κα δζηαζμθμβήζεζ ημκ ζζπονζζιυ υηζ μζ άκενςπμζ οπυηεζκηαζ ζημκ
δεζηυ κυιμ, αθθά έπεζηα κα ιδκ δζηαζμθμβήζεζ ημκ ζζπονζζιυ πςξ μζ άκενςπμζ
οπυηεζκηαζ ζημκ δεζηυ κυιμ, ααζζγυιεκμξ ζηδκ επίηθδζδ ηδξ εθεοεενίαξ178. Ωζηυζμ,
ημ πνυαθδια είκαζ υηζ, εκχ μ Κακη πνμτπέεεζε ηδκ εθεοεενία ςξ ηδκ ακαβηαία
ζοκεήηδ βζα ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ δεζηήξ, μ ζζπονζζιυξ ημο υηζ μζ άκενςπμζ
ζηέθημκηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ εθεφεενμοξ δεκ έπεζ δζηαζμθμβδεεί179. Ο Κακη,
επζθφεζ ημ πνυαθδια, εζζάβμκηαξ ηδκ έκκμζα ηδξ αιμζααζυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ
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μπμία, δ έκκμζα ηδξ «εθεοεενίαξ ηαζ δ κμιμεεζία ηδξ αμφθδζήξ ιαξ είκαζ έκκμζεξ
εκαθθαηηζηέξ [αιμζααίεξ]»180. Δπμιέκςξ, βζα κα ζηέθημκηαζ μζ άκενςπμζ ημοξ
εαοημφξ ημοξ ςξ δεζιεοιέκμοξ απυ ημκ δεζηυ κυιμ, πνέπεζ κα πνμτπμεέημοκ υηζ είκαζ
εθεφεενμζ ηαζ ημ κα ζηέθημκηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ εθεφεενμοξ ζοκεπάβεηαζ υηζ
δεζιεφμκηαζ απυ ημκ δεζηυ κυιμ. Έηζζ, μ Κακη πνέπεζ κα επζπεζνήζεζ κα
δζηαζμθμβήζεζ ηδκ εθεοεενία (κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ αοημακηίθδρδ ηδκ μπμία, ανπζηά,
οπέεεζε υηζ μζ άκενςπμζ δζαεέημοκ)181 ααζζγυιεκμξ ζε έκακ ηνίημ υνμ, μ μπμίμξ
ζοκεεηζηά πνυηεζηαζ κα εκχζεζ ηδκ δεζηή ιε ηδκ εθεοεενία. Ακ αοηυ είκαζ εθζηηυ,
ηυηε δζηαζμθμβείηαζ ηαζ δ δεζηή, ελαζηίαξ ηδξ αιμζααζυηδηαξ ηςκ δομ υνςκ. Ο ηνίημξ
ζοκεεηζηυξ υνμξ είκαζ δ δζάηνζζδ κμμοιέκςκ ηαζ θαζκμιέκςκ. Έηζζ, βζα κα απμδείλεζ
μ Κακη ημκ ακςηένς ηνυπμ αοημακηίθδρδξ, είκαζ ακαβηαίμ κα δείλεζ υηζ ηάεε έθθμβμ
μκ «έπεζ ηαη' ακάβηδκ ηδκ ζδέα υηζ είκαζ εθεφεενμ, ηαζ εκενβεί ιυκμ ιε ζοκείδδζδ
αοηήξ ηδξ εθεοεενίαξ ημο»182. Ζ απυδεζλδ αοημφ ημο ζζπονζζιμφ ααζίγεηαζ, μφηςξ
εζπείκ, ζε έκα κμδηζηυ πείναια, ημ μπμίμ πανμηνφκεζ ημοξ ακενχπμοξ κα
επζπεζνήζμοκ κα ζηεθημφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ κα ζηενμφκηαζ εθεοεενίαξ υηακ
πνάηημοκ (ημ ακηίεεημ θμζπυκ, απ' αοηυ πμο μ Κακη εέθεζ κα απμδείλεζ). Αοηυ
ζδιαίκεζ, κα επζπεζνήζμοκ μζ άκενςπμζ κα ζηεθημφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ κα
πνάηημοκ ιυκμ ηαεμνζγυιεκμζ απυ ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ. Ωζηυζμ, αοηυ είκαζ
αδφκαημκ, επμιέκςξ μ ζζπονζζιυξ υηζ μζ άκενςπμζ δεκ πνάηημοκ εθεφεενα είκαζ
αζηήνζπημξ, δζυηζ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ έκα επζπείνδια πμο κα ημκ απμδεζηκφεζ. Ζ
δζαπίζηςζδ επμιέκςξ, είκαζ πςξ μζ άκενςπμζ δεκ ιπμνμφκ κα ζηεθημφκ ηαη' αοηυκ
ημκ ηνυπμ ημοξ εαοημφξ ημοξ183. Καηά ζοκέπεζα, έκαξ ηέημζμξ ζζπονζζιυξ δεκ
επζηοβπάκεζ κα δζηαζμθμβήζεζ πθήνςξ ηδκ θφζδ ηςκ ακενχπςκ, ηαζ έηζζ πνέπεζ κα
δεπημφιε ημκ πνχημ ζζπονζζιυ πμο οπέεεζε μ Κακη. Καζ βζα κα επζηεοπεεί αοηυ, (βζα
κα είκαζ εθζηηή δ ζοβηεηνζιέκδ αοημακηίθδρδ), μζ άκενςπμζ, πνέπεζ κα εεςνμφκ ημοξ
εαοημφξ ημοξ απυ δομ δζαθμνεηζηέξ ζημπζέξ ηαοηυπνμκα, απυ ηδκ ζημπζά ηςκ
θαζκμιέκςκ ηαζ απυ ηδκ ζημπζά ηςκ κμμοιέκςκ, πμο απυ ιυκδ ηδξ υιςξ, ηαιία δεκ
επανηεί βζα κα ελδβήζεζ ηδκ θφζδ ηςκ ακενχπςκ. Έηζζ, μ Κακη, ζηδνζγυιεκμξ ζηδκ
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ακεπάνηεζα ηδξ ζημπζάξ ηςκ θαζκμιέκςκ κα πανέπεζ ιζα πθήνδ ελήβδζδ ηδξ θφζδξ
ηςκ έθθμβςκ υκηςκ, μδδβείηαζ ζηδκ απυδεζλδ δομ ζζπονζζιχκ: πνχημκ, υηζ μζ
άκενςπμζ δζηαζμθμβμφκηαζ κα ζηέθημκηαζ ςξ εθεφεενμοξ ημοξ εαοημφξ ημοξ ηαζ
δεφηενμκ, υηζ μζ άκενςπμζ πνέπεζ κα ζηέθημκηαζ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμ ημοξ εαοημφξ
ημοξ. Ο πνχημξ ζζπονζζιυξ (υηζ μζ άκενςπμζ δζηαζμθμβμφκηαζ κα ζηέθημκηαζ ημοξ
εαοημφξ ημοξ ςξ εθεφεενμοξ) ααζίγεηαζ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ ίδζαξ ηδξ εεςνδηζηήξ
βκχζδξ, έκαξ πενζμνζζιυξ πμο δείπκεζ υηζ δ ειπεζνία δεκ είκαζ ημ ιυκμ πμο οπάνπεζ
ηαζ απμδεζηκφεηαζ ςξ ελήξ: υθα ηα ακηζηείιεκα, πμο πανέπμκηαζ ζημοξ ακενχπμοξ
ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ, δίκμκηαζ ιέζα ζημκ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ. Απυ αοηυ, αημθμοεεί
πςξ μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα βκςνίζμοκ ηα ακηζηείιεκα ιυκμ έηζζ υπςξ αοηά
επδνεάγμοκ ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ, έηζζ υπςξ ειθακίγμκηαζ ζημοξ ακενχπμοξ ιέζα ζημκ
πχνμ ηαζ πνυκμ, δίπςξ μζ άκενςπμζ κα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα λεπςνίζμοκ ηα
ακηζηείιεκα απυ ηζξ ιμνθέξ αζζεδηζηυηδηαξ, αβκμχκηαξ έηζζ πχξ είκαζ ηαεεαοηά184.
Παν’ υθα αοηά δεκ οπάνπεζ ηακέκα επζπείνδια ημ μπμίμ κα απμδεζηκφεζ υηζ μζ ιμνθέξ
αζζεδηζηυηδηαξ είκαζ μζ ιυκεξ πμο οπάνπμοκ. Δπμιέκςξ, πενζμνίγμκηαξ ηζξ ιμνθέξ
αοηέξ ζημ πεδίμ ηδξ εεςνδηζηήξ βκχζδξ πενζμνίγμκηαξ ηζξ, δδθαδή, ζε αοηά πμο μζ
άκενςπμζ ιπμνμφκ κα βκςνίζμοκ, πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ακενχπμοξ κα
ζηεθημφκ ηαζ άθθεξ ιμνθέξ αζηζυηδηαξ απυ αοηήκ ηδξ θφζδξ, δδθαδή ηδκ αζηζυηδηα
ηδξ εθεοεενίαξ, βζα ηδκ μπμία, ακ ηαζ εεςνδηζηά δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα απυδεζλήξ
ηδξ, εκημφημζξ δίκεζ ζημοξ ακενχπμοξ ηδ δοκαηυηδηα κα ζηέθημκηαζ ημοξ εαοημφξ
ημοξ ςξ εθεφεενμοξ. Έηζζ, μ ίδζμξ μ πενζμνζζιυξ ζηδκ εεςνδηζηή βκχζδ ακαβηάγεζ
ημοξ ακενχπμοξ κα ζηεθημφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ εθεφεενμοξ185

186

. Ο δεφηενμξ

ζζπονζζιυξ (υηζ μζ άκενςπμζ πνέπεζ κα ζηέθημκηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ εθεφεενμοξ)
ααζίγεηαζ ζηδκ ακεπάνηεζα ηδξ εεςνδηζηήξ βκχζδξ κα πανέπεζ ελδβήζεζξ,
απαζηχκηαξ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ απμδεζηκφεηαζ ςξ ελήξ: δ εεςνδηζηή
βκχζδ είκαζ ακεπανηήξ, δζυηζ ειπενζέπεζ ζζπονζζιμφξ ημοξ μπμίμοξ δεκ δφκαηαζ κα
δζηαζμθμβήζεζ, υπςξ μ ζζπονζζιυξ βζα ηδκ αζηζυηδηα ηδξ εθεοεενίαξ 187. Γζα κα
δζηαζμθμβμφκηαζ ηέημζμο είδμοξ ζζπονζζιμί πνέπεζ κα πνμτπμηεεεί ιζα ιδ ειπεζνζηή
αζηία, δ εθεοεενία. Ο Κακη, έπμκηαξ δείλεζ υηζ μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα
184
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ζηέθημκηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ εθεφεενμοξ, δζηαζμθυβδζε ημ ζοιπέναζια υηζ
«θάζε νλ πνπ δελ κπνξεί λα ελεξγεί αιιηώο παξά κόλν θάησ από ηελ ηδέα ηεο
ειεπζεξίαο, είλαη από πξαθηηθή άπνςε πξάγκαηη ειεύζεξν»188. Ωξ εη ημφημο, ηα
ακςηένς ζοκεπάβμκηαζ υηζ μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα ζηέθημκηαζ ημοξ
εαοημφξ ημοξ ςξ ακελάνηδημοξ απυ ηδκ αζηζαηή ακαβηαζυηδηα (ανκδηζηή εθεοεενία)
ηαζ ςξ ζηακμφξ κα πανέπμοκ ζημκ εαοηυ ημοξ έκακ κυιμ (εεηζηή εθεοεενία). Καζ αθμφ
μ κυιμξ αοηυξ είκαζ μ δεζηυξ κυιμξ, ελαζηίαξ ηδξ αιμζααζυηδηαξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ
δεζηήξ, πνμηφπηεζ υηζ μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα ζηέθημκηαζ ημοξ εαοημφξ
ημοξ ςξ δεζιεοιέκμοξ απυ ηδκ δεζηή189. Πανυηζ μ Κακη ηαηάθενε κα εειεθζχζεζ ηδκ
δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αοημακηίθδρδξ, εκημφημζξ,
εέημκηαξ ημ έζπαημ υνζμ ηδξ πναηηζηήξ θζθμζμθίαξ, επζζδιαίκεζ πςξ αοηυ πμο δεκ
ιπμνεί κα εειεθζςεεί είκαζ ημ πχξ είκαζ δοκαηή δ εθεοεενία. Ζ ζδέα ηδξ εθεοεενίαξ
δεκ ιπμνεί μφηε κα ελδβδεεί μφηε κα ηαηακμδεεί190
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απμδεζπεεί ζφιθςκα ιε ημοξ κυιμοξ ηδξ θφζδξ, εθυζμκ βζα κα βίκεζ αοηυ πνέπεζ κα
απμηεθεί έκα ειπεζνζηυ ακηζηείιεκμ. Σμ βεβμκυξ πςξ είκαζ αδφκαημκ κα ελδβδεεί ηαζ
κα ηαηακμδεεί δ εθεοεενία ιέζα απυ ηδκ ζημπζά ηδξ θφζδξ, ηάκεζ αδφκαηδ ηαζ ηδκ
ελήβδζδ ηδξ δεζηήξ παναηίκδζδξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ, ηδκ ελήβδζδξ ηδξ δοκαηυηδηαξ
ηςκ ακενχπςκ κα έπμοκ έκα εκδζαθένμκ βζα ημοξ δεζημφξ κυιμοξ192
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ααζζζημφιε ζηδκ ζημπζά ηδξ θφζδξ βζα κα ελδβήζμοιε ηδκ εθεοεενία ηαζ ημ
εκδζαθένμκ πμο παναηζκεί ημοξ ακενχπμοξ κα πνάηημοκ αάζεζ ηςκ κυιςκ ηδξ,
πνμηφπηεζ ιζα δζαθεηηζηή ημο θυβμο, δδθαδή ιζα ακηίθαζδ, εθυζμκ δ αμφθδζδ
εεςνείηαζ ηαοηυπνμκα απυ δομ ζημπζέξ, ςξ εθεφεενδ ηαζ ςξ ηαεμνζγυιεκδ απυ ηδκ
θοζζηή ακαβηαζυηδηα194. Φαίκεηαζ πςξ δ εθεφεενδ αμφθδζδ ηαζ δ αμφθδζδ δ μπμία
οπυηεζηαζ ζε θοζζηή ακαβηαζυηδηα ακηζθάζημοκ ιεηαλφ ημοξ. Πανυθα αοηά πνέπεζ
κα πνμτπμηεεμφκ ηαζ μζ δφμ, δζυηζ δ εεςνδηζηή πθεονά εβείνεζ αλίςζδ βζα ηδκ
θοζζηή ακαβηαζυηδηα αθθά δ πναηηζηή πνμαάθθεζ ηδκ εθεοεενία ςξ ηδκ πνμτπυεεζδ
ηδξ δοκαηυηδηαξ ημο θυβμο κα είκαζ ηαεεαοηυ πναηηζηυξ. Δπμιέκςξ, πνέπεζ μ
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εεςνδηζηυξ θυβμξ κα άνεζ αοηήκ ηδκ θαζκμιεκζηή ακηίθαζδ. Γζα κα απμθεοπεεί δ
ακηίθαζδ πνέπεζ κα βίκεζ απμδεηηυ ημ ζοιπέναζια πςξ δ ζημπζά ηδξ θφζδξ είκαζ
ακεπανηήξ κα πανέπεζ ιζα ελήβδζδ ηαεχξ ηαζ ιζα δζηαζμθυβδζδ ηδξ εθεοεενίαξ
ηαεχξ ηαζ ημο εκδζαθένμκημξ ημο θυβμο195

196

. Δάκ απμδεπεμφιε, υιςξ, ηδκ ζημπζά

ημο κμμφιεκμο εαοημφ, ηυηε δίκεηαζ ζημοξ ακενχπμοξ δ δοκαηυηδηα κα εεςνμφκ ημοξ
εαοημφξ ημοξ απυ δομ δζαθμνεηζηέξ ζημπζέξ, απυ ηδκ ζημπζά ηδξ θφζδξ υπμο μ
άκενςπμξ δεκ έπεζ ηδκ εθεοεενία ηδξ αμφθδζδξ αθθά παναηζκείηαζ πθήνςξ απυ ημοξ
ιδπακζζηζημφξ κυιμοξ ηδξ θφζδξ, ηαζ απυ ηδκ ζημπζά ηδξ εθεοεενίαξ, υπμο μ
άκενςπμξ έπμκηαξ ηαεανή αμφθδζδ, έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα κμιμεεηεί βζα ημκ εαοηυ
ημο ηαζ ημ δζηαίςια κα ζηέθηεηαζ ημκ εαοηυ ημο ςξ εθεφεενμ197. Δπμιέκςξ, μ ηνυπμξ
ιε ημκ μπμίμ μ Κακη ζοιαζαάγεζ ηζξ δομ ακηίεεηεξ ζημπζέξ εέαζδξ ηδξ ίδζαξ πνάλδξ,
είκαζ δ απμδμπή ηδξ δζάηνζζδξ θαζκμιέκςκ ηαζ κμμοιέκςκ. Έηζζ, μζ άκενςπμζ ηαζ μζ
ακηίζημζπεξ πνάλεζξ ημοξ, υηακ παναηδνμφκηαζ απυ ηδκ ζημπζά ηδξ θφζδξ, ςξ
θαζκυιεκα, ακαβηαζμηναημφκηαζ. Ωξ ηέημζα, απμηεθμφκ ακηζηείιεκα ηα μπμία
δίκμκηαζ ιέζα ζημκ πχνμ ηαζ ημκ πνυκμ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ δφκακηαζ κα
ελαζνεεμφκ απυ ηζξ ηαεμνζζηζηέξ δοκάιεζξ πμο ηοαενκμφκ αοηά ηα θαζκυιεκα.
Ακηζεέηςξ, υηακ παναηδνμφκηαζ απυ ηδκ ζημπζά ηςκ κμμοιέκςκ, μζ άκενςπμζ ηαζ μζ
ακηίζημζπεξ πνάλεζξ ημοξ, ενιδκεφμκηαζ αάζεζ ημο κυιμο ηδξ εθεοεενίαξ. Δδχ,
ακαβκςνίγεηαζ δ δοκαηυηδηα αοημηαεμνζζιμφ ηαζ επζθμβήξ ηςκ ακενχπςκ, ηαεχξ μ
άκενςπμξ, ςξ κμμφιεκμ, ηαζ μζ ακηίζημζπεξ πνάλεζξ ημο, δεκ οπυηεζκηαζ ζημκ πνυκμ
ηαζ ημκ πχνμ ηαζ επμιέκςξ, ζηδκ θοζζηή αζηζυηδηα, πανά ιυκμ ζημκ κυιμ ημο δζημφ
ημο εαοημφ198-199. Τπυ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εθεοεενίαξ, ηδξ μπμίαξ ηδκ ακηζηεζιεκζηή
πναβιαηζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα ελδβήζεζ μ θυβμξ, είκαζ δοκαηή ηαζ δ ηαηδβμνζηή
πνμζηαβή.
Γίκεηαζ βεκζηά δεηηυ υηζ εκήθζημζ πμθίηεξ ιε ζοκήεεζξ ζηακυηδηεξ έπμοκ
δζηαίςια ζηδκ αοημκμιία, δζηαίςια, δδθαδή κα πνμααίκμοκ ζε ζδιακηζηέξ επζθμβέξ,
δζαιμνθχκμκηαξ μζ ίδζμζ ημκ αίμ ημοξ. Σα ζηακά πνυζςπα είκαζ εθεφεενα κα
πνμααίκμοκ ζε άζημπεξ επεκδφζεζξ εθυζμκ μζ άθθμζ δεκ ημοξ ελαπαημφκ ή δεκ ημοξ
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ζηενμφκ ηδκ πθδνμθυνδζδ. Αοηή δ αοημκμιία ζοπκά δζαηοαεφεηαζ ζε δζάθμνα
ζαηνζηά πενζζηαηζηά. Γεκκάηαζ ημ ενχηδια βζαηί πνέπεζ κα ζεαυιαζηε ηζξ επζθμβέξ
ηςκ αηυιςκ, ηδ ζηζβιή πμο εεςνμφιε υηζ ακηζααίκμοκ πνμξ ημ ζοιθένμκ ημοξ. Μία
δδιμθζθήξ απάκηδζδ έβηεζηαζ ζε αοηυ πμο απμηαθμφιε ζημπζά ηδξ απμδείλεςξ:
οπμζηδνίγεηαζ υηζ πνέπεζ κα ζεαυιαζηε ηζξ απμθάζεζξ πμο θαιαάκεζ μ ηαεέκαξ βζα
ημκ εαοηυ ημο, αηυιδ ηαζ υηακ ηζξ εεςνμφιε αζφκεηεξ, δζυηζ ηάεε πνυζςπμ βκςνίγεζ
ηαθφηενα απυ μπμζμδήπμηε ηνίημ ηζ ζοκάδεζ πνμξ ημ αθδεέξ ζοιθένμκ ημο200.
Πανυθμ πμο ζοπκά εεςνμφιε υηζ ηάπμζμξ ζθάθθεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηζ ζοκάδεζ
πνμξ ημ ζοιθένμκ ημο, δ ειπεζνία ιαξ δζδάζηεζ υηζ ζηζξ πθείζηεξ πενζπηχζεζξ ειείξ
είιαζηε εηείκμζ πμο ζθάθθμοκ. Δπμιέκςξ, ιαηνμπνυεεζια, είκαζ πνμηζιυηενμ κα
ακαβκςνίζμοιε έκα βεκζηυ δζηαίςια ζηδκ αοημκμιία πανά κα επζθοθαζζυιαζηε εκυξ
δζηαζχιαημξ επειαάζεςξ ζηδ γςή ηςκ άθθςκ μπμηεδήπμηε ηνίκμοιε υηζ ζθάθθμοκ.
Ακ βζκυηακ δεηηή αοηή δ απμδεζηηζηή εεχνδζδ, ημ δζηαίςια ζηδκ αοημκμιία
δεκ εα ηάθοπηε ηαζ ηζξ επζθμβέξ εηείκςκ πμο πάζπμοκ απυ ζμαανή άκμζα, μζ μπμίμζ
έπμκηαξ απμθέζεζ πθήνςξ ηδκ ζηακυηδηα αλζμθμβήζεςξ ηαζ ηαηαζηνχζεςξ
ζοθθμβζζιχκ ηαζ επζπεζνδιάηςκ, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ ηζ ζοκάδεζ πνμξ ημ
αθδεέξ ζοιθένμκ ημοξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ εα ήηακ αζοκεπέξ κα οπμεέζμοιε
υηζ έκαξ ακμσηυξ βκςνίγεζ ηαθφηενα απυ υθμοξ ηζ είκαζ πνμξ ημ ζοιθένμκ ημο, υηακ
βζα πανάδεζβια μζ επζεοιίεξ ηαζ μζ επζθμβέξ ημο αθθάγμοκ νζγζηά201. Ζ αοημκμιία ιαξ
επζηάζζεζ κα επζηνέπμοιε ζημκ ηαεέκα κα δζάβεζ ημκ αίμ ημο, αηυιδ ηαζ υηακ
ζοιπενζθένεηαζ ιε ηνυπμ πμο ηαζ μ ίδζμξ εα δεπυηακ υηζ ηάεε άθθμ είκαζ πνμξ ημ
ζοιθένμκ ημο. Ζ αλία ηδξ αοημκμιίαξ απμννέεζ απυ ηδκ ζηακυηδηα πμο πνμζηαηεφεζ
ηδκ ζηακυηδηα ημο ηαεεκυξ κα εηθνάγεζ ημκ παναηηήνα ημο, ηζξ αλίεξ, ηζξ δεζιεφζεζξ,
ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαεχξ ηαζ ηα ηνζηζηά ηαζ απθχξ αζςιαηζηά ζοιθένμκηα ημο - ηαηά
ηδκ πμνεία ημο αίμο ημο. Ζ ακαβκχνζζδ εκυξ αημιζημφ δζηαζχιαημξ ζηδκ αοημκμιία
ηαεζζηά δοκαηή ηδκ αοημπναβιάηςζδ. Δπζηνέπεζ ζημκ ηαεέκα ιαξ κα ακαθαιαάκεζ
ηδκ εοεφκδ κα δζαιμνθχζεζ ηδ γςή ημο, ζφιθςκα ιε ηδ δζηή ημο, ζοκεηηζηή ή ιδ
πνμζςπζηυηδηα202. Μαξ επζηνέπεζ κα δζάβμοιε ημκ δζηυ ιαξ αίμ, πανά κα
ηαεμδδβμφιαζηε ζηδ γςή ιαξ, χζηε μ ηαεέκαξ ιαξ κα ιπμνεί πζα κα είκαζ ζημκ
ααειυ πμο ημο ημ επζηνέπεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ δζηαζςιάηςκ, υηζ μ ίδζμξ έπεζ
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επζθέλεζ βζα ημκ εαοηυ ημο. Δπζηνέπμοιε ζημκ ηαεέκα κα επζθέλεζ ημκ εάκαημ εθυζμκ
αοηή είκαζ δ επζεοιία ημο ςξ εκδιενςιέκμο αζεεκμφξ, δζυηζ ακαβκςνίγμοιε ημ
δζηαίςια ημο ζε έκα αίμ ζοβηνμηδιέκμ απυ ηζξ δζηέξ ημο αλίεξ. Σμ δζηαίςια ζηδκ
αοημκμιία πνμζηαηεφεζ ηαζ ζοιαάθθεζ ζε αοηήκ ηδκ ζηακυηδηα ζε ηάεε πενίζηαζδ,
επζηνέπμκηαξ ζημκ ηαεέκα κα επζθέλεζ ζε πμζμ ααειυ ηαζ οπυ πμζα ιμνθή εα
επζδζχλεζ κα επζηφπεζ αοηυκ ημκ ζηυπμ203.
Ακ απμδεπεμφιε αοηή ηδκ ακηίθδρδ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηδξ αοημκμιίαξ απυ
ηδ ζημπζά ηδξ αηεναζυηδηαξ, δ απυθαζδ ιαξ ηαηά πυζμκ αζεεκείξ κμδηζηά ακίηακμζ
έπμοκ δζηαίςια ζηδκ αοημκμιία ελανηάηαζ απυ ημκ ααειυ ηδξ βεκζηήξ ζηακυηδηαξ
ημοξ κα δζάβμοκ ημκ αίμ ημο οπυ αηνζαχξ αοηή ηδκ έκκμζα. Σμ επζπείνδια ιαξ οπέν
ηδξ αηεναζυηδηαξ, οπμζηδνίγεζ ιία εεςνία πνμβεκέζηενδξ αοημκμιίαξ. Σμ δζηαίςια
ηςκ ζηακχκ πνμζχπςκ ζηδκ αοημκμιία επζηάζζεζ υηζ μζ πνμβεκέζηενεξ απμθάζεζξ
ημοξ ςξ πνμξ ημ πμζα εα είκαζ δ ακηζιεηχπζζδ ημοξ, ακ ηαηαζημφκ ακμσηά, πνέπεζ κα
βίκμκηαζ ζεααζηέξ, αηυιδ ηαζ ακ ακηζααίκμοκ πνμξ ηζξ επζεοιίεξ πμο εηθνάγμοκ ζημ
φζηενμ αοηυ ζδιείμ.
ε αοηυ ημ ζδιείμ εα ιεηαθενεμφιε ζηδκ έκκμζα ηδξ ακενχπζκδξ
αλζμπνέπεζαξ βζα κα δμφιε πςξ δ αοημκμιία ζπδιαηίγεζ ηδ αάζδ αοημφ ημο
πενζεπμιέκμο ηδξ δεζηήξ εεςνίαξ ημο Κακη.
3.4. Ζ έννοια ηηρ αξιοππέπειαρ ζηον Κανη
Ο Κακη πενζμνίγεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ ιυκμ ζηα έθθμβα
υκηα (δεζημί εηπνυζςπμζ). ογδηάεζ ηδκ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα ςξ ιία εββεκή αλία
οπυ ημ θςξ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαηηζηήξ πμο λεπςνίγεζ ζημ έθθμβμ υκ, ηαζ ηάκεζ
βκςζηή αοηή ηδ δζαηφπςζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ: «λα ελεξγείο κε
ηέηνηνλ ηξόπν πνπ ζα ρεηξίδεζαη πάληα ηελ αλζξσπόηεηα, είηε ζην ίδην ζνπ ην πξόζσπν
είηε ζην πξόζσπν νπνηνπδήπνηε άιινπ, όρη απιά ζαλ κέζν, αιιά πάληα ηαπηόρξνλα
ζαλ έλα ζθνπό»204.
Έηζζ, υηακ ζοιπενζθενυιαζηε ζημοξ άθθμοξ ςξ απθά ιέζα ηυηε
ζοιαζααγυιαζηε ιε ηδκ αλζμπνέπεζα ημοξ. Αθθά πχξ ζοιπενζθενυιαζηε ζημοξ
ακενχπμοξ ςξ απθά ιέζα? Γζα πανάδεζβια, έκα δμφθμ ιπμνεί κα ημκ ιεηαπεζνίγμκηαζ
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άθθμζ ςξ απθυ ιέζμ. Αθθά εάκ ηαθέζς έκακ λοθμονβυ ή εζηζάημνα, δεκ ημκ
πνδζζιμπμζχ απθά ςξ ιέζμ. Σμκ νςηάς πμζά είκαζ δ πνέςζδ ηαζ ζοιθςκχ κα ημκ
πθδνχζς. Πανυιμζα, υηακ θενυιαζηε πνμξ ημκ εαοηυ ιαξ ςξ απθυ ιέζμ
ζοιαζαάγμοιε ηδκ αλζμπνέπεζα ιαξ, υπςξ ηδκ πχθδζδ εκυξ ιένμξ ημο ζχιαημξ ή
άθθεξ ιμνθέξ αηνςηδνζαζιμφ ηαζ ζηδκ αοημηημκία. Καηά ηδκ άπμρδ ημο Κακη αοηέξ
μζ απυρεζξ είκαζ δεζηά θακεαζιέκεξ ηαεχξ αβκμμφκ ηδ θοζζηή ηαζ πκεοιαηζηή
ζφκεεζδ ηαζ δζαπςνίγμοκ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αηυιμο εέημκηαξ ηδκ αλία ημο ζε έκα
«ηαηχηενμ» ιένμξ ημο ζχιαημξ ή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ205.
Καηά ημκ Κακη υθεξ μζ ηάζεζξ ημο ακενχπμο πμο έπμοκ αλία ζπεηζηή ιε ηα
εκδζαθένμκηα ημο έπεζ ηυζημξ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα ακηαθθαπεεί αθθά δ ακενχπζκδ
αλζμπνέπεζα έπεζ εββεκή αλία ηαζ είκαζ πένα απυ ηάεε ηυζημξ. Απμηεθεί ιία
ακελάνηδηδ αλία. φιθςκα ιε ημκ Velleman, δ αλζμπνέπεζα εκυξ ακενχπμο δεκ είκαζ
ηάηζ πμο ιπμνεί κα απμδεπηεί μ ίδζμξ κα απμννίρεζ αθμφ δεκ απμηεθεί αλία βζα ημκ
ίδζμ. Δίκαζ δ αλία ιέζα ιαξ, πμο ιπμνεί ιυκμ κα πανααζαζηεί ή κα βίκεζ ζεααζηή.
Οφηε ιπμνεί κα γοβίζεζ ηί είκαζ ηαθυ ή ηαηυ βζα ημκ άκενςπμ206.
Ο Κακη πνμπςνάεζ πεναζηένς δείπκμκηαξ υηζ ιυκμ δ δεζηυηδηα ηαζ δ
ακενςπυηδηα είκαζ ζηακέξ βζα αλζμπνέπεζα. Όπςξ απμζαθδκίγεηαζ ζηδ δζαηφπςζδ ημο
ζημπμφ ιέζα απυ ειάξ, «ε εζηθόηεηα απνηειεί ηε κόλε ζπλζήθε θάησ από ηελ νπνία
έλα έιινγν όλ κπνξεί λα είλαη έλαο ζθνπόο κέζα από ηνλ ίδην». Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ
είκαζ μ ιυκμξ πζεακυξ ηνυπμξ βζα ηάπμζμκ κα κμιμεεηήζεζ βζα ημοξ άθθμοξ ηαζ βζα ημκ
εαοηυ ημο. ημ ζδιείμ αοηυ βεκκάηαζ έκα ζδιακηζηυ ενχηδια: «πχξ βκςνίγς υηζ
ιπμνεί κα ηάκς έκακ ηαεμθζηυ κυιμ πμο δεζιεφεζ ημοξ άθθμοξ ηαζ ειέκα
ηαηδβμνδιαηζηά? Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ ααζίγεηαζ ζηζξ ηνεζξ δζαηοπχζεζξ
ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαηηζηήξ πμο ιπμνεί κα θηάζμοκ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ θμβζηήξ.
Ζ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα ελεηάγεηαζ ηαζ μνίγεηαζ απυ ημκ Κακη, ηαεχξ
ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ, ςξ φρζζημο ηαεήημκημξ. φιθςκα ιε
ηδκ ηακηζακή δεζηή, μ άκενςπμξ θυβς ηδξ αλζμπνέπεζαξ πμο δζαεέηεζ ςξ μκ, έπεζ
ιεβάθδ αλία. Αοηυ ζζπφεζ ηονίςξ θυβς ημο θμβζημφ ζημζπείμο, ημ μπμίμ εκοπάνπεζ
ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ ημοξ επζηνέπεζ κα θαιαάκμοκ απμθάζεζξ, κα δνμοκ εθεφεενα
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ηαζ κα μνίγμοκ ηδ γςή ημοξ ηαηά αμφθδζδ207. Όπςξ ζδιεζχκεζ μ Κακη ιέζς ηδξ
Καηδβμνζηήξ Πνμζηαηηζηήξ, δεκ επζηνέπεηαζ δ πνήζδ εκυξ αηυιμο απυ ημ ηνάημξ, ςξ
ιέζμο βζα ηάπμζμ ζημπυ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο επζπεζνείηαζ δ ζςηδνία ηςκ
πενζζζυηενςκ ακενχπςκ208.
H εημφζζα αοημπεζνία ιπμνεί ιυκμ ηυηε κα μκμιαζηεί αοημηημκία (homicidum
dolosum), εάκ ιπμνεί κα απμδεζπηεί υηζ είκαζ έβηθδια εκ βέκεζ, ημ μπμίμ έπεζ
δζαπναπεεί ηαηά ημο δζημφ ιαξ πνμζχπμο είηε ηαζ ηαηά εκυξ άθθμο ιέζς ηδξ
αοημπεζνίαξ ημο. Ζ αοημπεζνία είκαζ έβηθδια, ζοκεπίγεζ μ Κακη. Θεςνείηαζ ηαζ ςξ
πανάααζδ ημο ηαεήημκημξ ιαξ πνμξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ πνμξ ημκ Θευ, ηαεχξ μ
άκενςπμξ εβηαηαθείπεζ ηδ εέζδ πμο ημο ειπζζηεφηδηε μ Θευξ ζημκ ηυζιμ, δίπςξ κα
έπεζ ακαηθδεεί απυ αοηήκ209.
Ο άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα απειπμθήζεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο, εκυζς
βίκεηαζ θυβμξ βζα ηαεήημκηα, επμιέκςξ εκυζς γεζ. Απμηεθεί δε ακηίθαζδ κα έπεζ
ηακείξ ηδκ ελμοζία κα απαθθαβεί απυ ηάεε οπμπνέςζδ, δδθαδή κα πνάηηεζ εθεφεενα
ζακ κα ιδ πνεζαγυηακ απμθφηςξ ηαιία ελμοζία βζα ηδκ πνάλδ αοηή. Σμ κα
εηιδδεκίζεζ ηακείξ ημ οπμηείιεκμ ηδξ δεζηυηδηαξ ζημ πνυζςπμ ημο, είκαζ αηνζαχξ ημ
ίδζμ ιε ημ κα ελαθείρεζ απυ ημκ ηυζιμ, υζμ ελανηάηαζ απυ αοηυκ, ηδκ ίδζα ηδκ
δεζηυηδηα ηαηά ηδκ φπανλδ ηδξ, δ μπμία εκ ημφημζξ είκαζ ζημπυξ ηαε’ εαοηυκ. Άνα ημ
κα δζαεέηεζ ηακείξ ημκ εαοηυ ημο απθχξ ηαζ ιυκμ ςξ ιέζμκ βζα μπμζμδήπμηε ζημπυ
ημο, ζδιαίκεζ κα απαλζχκεζ ηδκ ακενςπυηδηα ζημ πνυζςπμ ημο ιμθμκυηζ δ
δζαηήνδζδ ηδξ είπε ακαηαεεί ζημκ άκενςπμ (homo phaenomenon)210. Δπμιέκςξ, μ
Κακη ζηνέθεηαζ νδηά ηαηά ηδξ αοημηημκίαξ εεςνχκηαξ ηδκ ςξ έβηθδια ηαζ ςξ
πνμζαμθή εκυξ ηαεήημκημξ πνμξ ημκ εαοηυ ιαξ. Έκα απυ ηα ηφνζα επζπεζνήιαηα ημο
είκαζ υηζ δ ακενχπζκδ φπανλδ ςξ οπμηείιεκμ ηδξ δεζηυηδηαξ, είκαζ αοημζημπυξ, εκχ
ελμθμενεφμκηαξ ηδκ, εηείκμξ πμο αοημηημκεί ηδ πνδζζιμπμζεί ςξ ιέζμ. Γζα ημκ
άκενςπμ είκαζ θοζζηυ κα εέθεζ κα γήζεζ, είκαζ υιςξ δεζηυ κα δζαηδνεί ηδ γςή ημο,
υ,ηζ ηαζ ακ ζοιαεί.
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Ακαθοηζηυηενα, μ Κακη οπμζηδνίγεζ πςξ ημ κα δζαηδνήζεζ ηακείξ ηδ γςή είκαζ
ηαεήημκ, ηαζ επζπθέμκ έπεζ μ ηαεέκαξ ιαξ ιία άιεζδ νμπή πνμξ αοηήκ. Αθθά
αηνζαχξ βζ’ αοηυ, δ ζοπκά αβπχδδξ ιένζικα, πμο δζαηαηέπεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ
ηςκ ακενχπςκ βζα κα δζαηδνήζμοκ ηδ γςή ημοξ, δεκ έπεζ ηαιία ααεφηενδ δεζηή αλία,
ηαζ μζ οπμηεζιεκζημί ηακυκεξ ηςκ ακενχπςκ δεκ έπμοκ ηακέκα δεζηυ πενζεπυιεκμ.
Γζαηδνεί αέααζα ηαεέκαξ ηδ γςή ημο ζφιθςκα πνμξ ημ ηαεήημκ, αθθά υπζ απυ
ηαεήημκ. Όηακ ακηίεεηα, ηάπμζεξ ακηζλμυηδηεξ ηαζ ηάπμζα εθίρδ, αθαζνμφκ ηεθείςξ
ηδ δζάεεζδ βζα ηδ γςή, υηακ αηυια ηαζ δ ζζπονή πνμζςπζηυηδηα απυ αβακάηηδζδ βζα
ηδ ιμίνα ηδξ ηαζ υπζ απυ θζβμροπία ή δεζθία, επζεοιεί ημκ εάκαημ, ηαζ εκημφημζξ
δζαηδνεί ηδ γςή ηδξ, υπζ απυ αβάπδ ή θυαμ ή απυ ηάπμζα άθθδ νμπή, αθθά απυ
ηαεήημκ, ηυηε μ οπμηεζιεκζηυξ ηακυκαξ έπεζ έκα δεζηυ πενζεπυιεκμ211 .
ημ ένβμ ημο Η ζξεζθεία εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ιόγνπ, μ Κακη πνμααίκεζ ζε
μοζζαζηζηυηενδ ακάθοζδ ημο γδηήιαημξ. Οζ δδμκέξ ή μζ πυκμζ βνάθεζ, ηαεχξ
ακήημοκ ζηδκ αζζεδηζηυηδηα, πενζέπμκηαζ ζηδ ζεζνά ημο πνυκμο, ελαθακίγμκηαζ
επίζδξ ιαγί ιε ημκ πνυκμ ηαζ δεκ απανηίγμοκ έκα υθμ ιαγί ιε ηδκ ηςνζκή απυθαοζδ
ηδξ γςήξ, αθθά ακηζεέηςξ απςεμφκηαζ απυ αοηήκ. Δάκ εθανιυζεζ υιςξ ηάπμζμξ ημ
απυθεεβια εηείκμ ζηδκ απμηίιδζδ ηδξ δεζηήξ αλίαξ ηδξ γςήξ πμο έγδζε ιέπνζ ηχνα,
ηυηε μ άκενςπμξ ιπμνεί κα έπεζ πμθφ άδζημ κα ηδκ απμηζιήζεζ έηζζ, ιμθμκυηζ
πενάηςζε ηδ γςή ημο ιε ιία ηεθείςξ ηαθή ζοιπενζθμνά. Γζυηζ δ δεζηχξ
οπμηεζιεκζηή ανπή ημο θνμκήιαημξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνέπεζ κα ηνίκεηαζ δ γςή
ιαξ, δεκ είκαζ ηέημζμο είδμοξ, χζηε δ φπανλδ ημο κα ιπμνεί κα κμείηαζ ςξ δζαζνεηή ζε
πνμκζηά δζαζηήιαηα, αθθά ιυκμ ςξ απυθοηδ εκυηδηα. Καεχξ ιπμνμφιε κα
ζοκάβμοιε ημ θνυκδια ιυκμ απυ ηζξ πνάλεζξ ιαξ, θέεζ μ Κακη, δ γςή ιαξ απυ ηδκ
άπμρδ ηδξ δεζηήξ αοηήξ εηηίιδζδξ, εα θαιαάκεηαζ οπυρδ ιυκμ ςξ εκυηδηα ημο
πνυκμο, ςξ ζφκμθμ. Οζ ιμνθέξ ημο πνχημο ιένμοξ ηδξ γςήξ, πνζκ δδθαδή αεθηζςεεί μ
άκενςπμξ, πνέπεζ κα ηνίκμκηαζ ηαζ κα απμηζιχκηαζ ελίζμο ιε ηδκ επζδμηζιαζία ζημ
ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ γςήξ.
ηδκ ηνζηζηή ημο Πναηηζημφ Λυβμο, μ Κακη ελεηάγεζ ημ εέια ηδξ αοημηημκίαξ ζε
ζπέζδ ιε ημ ηαεήημκ ηαζ ηδκ «ζδέα ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ». Ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά
έκα πανάδεζβια, υηακ έκαξ άκενςπμξ ηίιζμξ ακαηαθφρεζ ηάπμηε, πςξ έκα ααθααέξ
ρέια, ιε ημ μπμίμ ιπμνμφζε, είηε κα αβάθεζ απυ ιία δοζάνεζηδ ιέζα οπυεεζδ ημκ
211
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ίδζμ ημκ εαοηυ ημο, ή ηαζ κα πνμζπμνίζεζ ζε ηάπμζμκ θίθμ ή ζοββεκή ςθέθεζα απυ
αοηυ ημ ρέια, εκημφημζξ ημ απέθοβε βζα έκακ ηαζ ιυκμ απθυ θυβμ. Γζα κα έπεζ ημ
δζηαίςια κα ιδκ πενζθνμκεί ζηα ηνοθά ημκ εαοηυ ημο ιπνμζηά ζηα ίδζα ημο ηα
ιάηζα212.
Δπμιέκςξ, απυ ηδκ πθεονά ηδξ ηακηζακήξ δεζηήξ εεςνίαξ, παναηδνεί ηακείξ υηζ δ
αοημηημκία είκαζ δεζηά απμδμηζιαζηέα. Σα επζπεζνήιαηα ημο Kant ηαηά ηδξ
εοεακαζίαξ εζζάβμκηαζ ζηδ Μεηαθοζζηή ηςκ Ζεχκ ηαζ θαιαάκμοκ δφμ ιμνθέξ πμο
ελανηχκηαζ ιε ηδκ άπμρδ ηδξ πνχηδξ ή δεφηενδξ δζαηφπςζδξ ηδξ ηαηδβμνζηήξ
πνμζηαβήξ. φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ, πμο
ακαθένεδηε παναπάκς, μ «γλώκνλαο απηήο ηεο πξάμεο δελ κπνξεί λα γίλεη θαζνιηθόο
λόκνο ηεο θύζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθξνύεηαη εληειώο κε ην αλώηαην αμίσκα θάζε
θαζήθνληνο»213. Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ηδ δεφηενδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαηδβμνζηήξ
πνμζηαβήξ, αοηυξ πμο αοημηημκεί πνδζζιμπμζεί ημκ εαοηυ ημο, δδθαδή έκα πνυζςπμ,
ιυκμ ςξ ιέζμκ ηαζ υπζ ςξ αοημζημπυ, υπςξ πάκηα μθείθεζ 214. Ο ηακυκαξ ηαηά ηδξ
αοημηημκίαξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ανπή ηδξ ηαεμθίηεοζδξ. Απυ ηέθεζμ, θμζπυκ, ηαεήημκ
πνμξ ημκ εαοηυ ιαξ μ ηαεέκαξ ιαξ πνέπεζ κα δζαηδνήζεζ ηδ γςή ημο, αηυιδ ηαζ υηακ,
πανά «ηελ άκεζε ξνπή καο πξνο απηήλ»215, επζεοιμφιε ημκ εάκαημ. Άθθςζηε ηυηε
ιυκμ έπεζ δεζηή αλία δ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ ιαξ, υηακ βίκεηαζ δδθαδή απυ ηαεανυ
ζεααζιυ ζημκ δεζηυ κυιμ216. Χξ πανάδεζβια εέηεζ μ Kant ημ πνέμξ ιαξ κα απέπμοιε
απυ ηδκ αοημηημκία. Όηακ έκαξ άκενςπμξ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε απυβκςζδ, έπεζ
απεθπζζηεί ηαζ απμθαζίζεζ κα δχζεζ ηέθμξ ζηδ γςή ημο, αοηυ ημ ηάκεζ απυ θζθαοηία
δζυηζ αβαπάεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ εέθεζ κα λεθφβεζ απυ ηα αάζακα πμο ημκ
ιαζηίγμοκ217. Πνέπεζ κα ακανςηδεεί υιςξ πνζκ πνάλεζ αοηυ ακ δ αοημηημκία εα είκαζ
εκάκηζα πνμξ ημ ηαεήημκ βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ κα ελεηάζεζ ημ βεβμκυξ ηζ εα βζκυηακ
ακ μ βκχιμκαξ ηδξ πνάλδξ ημο βζκυηακ ηαεμθζηυξ κυιμξ. Αοηή δ ανπή δεκ εα
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ιπμνμφζε κα είκαζ ηαεμθζηυξ κυιμξ ηδξ θφζδξ δζυηζ δ αβάπδ βζα ημκ εαοηυ ιαξ,
ηακμκζηά πνέπεζ κα μδδβεί ζημ έκζηζηημ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ ηαζ υπζ ζημ
εάκαημ. Ακ ηαζ μ Kant πνμπχνδζε ανηεηά ζζπονζγυιεκμξ υηζ, δ αοημηημκία είκαζ
πάκηα ιία πανααίαζδ εκυξ ηαεήημκημξ βζα ημκ εαοηυ ιαξ, είκαζ πενζζζυηενμ υηζ έκα
δεζηυ άημιμ πμο ζηέθηεηαζ ηδκ αοημηημκία εα πνέπεζ κα ζηεθηεί ηαζ ημοξ άθθμοξ.
οκμπηζηά, υζμ μ άκενςπμξ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακηζθδθεεί ηδκ ηαηδβμνζηή
πνμζηαηηζηή ηαζ κα εκενβεί ζφιθςκα ιε αοηήκ, εα είκαζ ζηακυξ βζα θμβζηή ηαζ υζμ
είκαζ έθθμβμξ, έπεζ ηδκ αλζμπνέπεζα, πμο ζδιαίκεζ, ηδκ εββεκή αλία ηαζ επμιέκςξ
αλίγεζ έκακ ακελάνηδημ ζεααζιυ218. Αλίγεζ έκακ ακελάνηδημ ζεααζιυ δζυηζ ηαηέπεζ
αλζμπνέπεζα (ιία εββεκή αλία) πμο δεκ ιπμνεί κα ακηαθθαπεεί ηαζ έηζζ απαζηεί
ηαεήημκ πνμξ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημοξ άθθμοξ.
Καηά ημκ Κακη, επμιέκςξ, ηα έθθμβα υκηα είκαζ εηείκα πμο έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα
κα ακηζθδθεμφκ ηδκ ηαηδβμνζηή πνμζηαηηζηή πμο έπμοκ αλζμπνέπεζα ή εββεκή αλία.
Αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ μζ αζεεκείξ ιε πνυκζα ηαζ ιδ ακαζηνέρζιδ κυζμ πμο δεκ έπμοκ
πκεοιαηζηή δζαφβεζα ή ανίζημκηαζ ζε ηχια, ζοιπενζθαιαακμιέκμο υθςκ υζςκ έπμοκ
ιεζςιέκδ ζηακυηδηα βζα θμβζηή, δεκ έπμοκ αλζμπνέπεζα. Καζ αοηυ δζυηζ δεκ ιπμνμφκ
κα έπμοκ θμβζηή ηαζ κα εκενβμφκ ιε αοηυ πμο εα μκμιάγαιε ηαεμθζηυ κυιμ. Γεκ
βκςνίγμοκ ηζ ζδιαίκεζ κα ζοιπενζθένεζαζ ζημοξ άθθμοξ ςξ αοημζημπυξ.
Δπμιέκςξ, δ έκκμζα ημο Κακη βζα ηδκ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα πενζθαιαάκεζ ημ
ηαεήημκ βζα ημοξ άθθμοξ αθθά ηαζ βζα ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ. Αοηά ηα ηαεήημκηα
ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ απυ ηδκ ανκδηζηή άπμρδ ςξ ηαεήημκ πμο δεκ ζοιαζαάγεζ ηδκ
αλζμπνέπεζα ηςκ άθθςκ ηαζ ημ ηαεήημκ κα ιδκ ζοιαζααζηεί δ ίδζα ημο δ
αλζμπνέπεζα219. οιαζααγυιαζηε ιε ηδκ αλζμπνέπεζα ηςκ άθθςκ υηακ ημοξ
ζοιπενζθενυιαζηε ςξ απθά ιέζα. Γζα πανάδεζβια, υηακ απμηοβπάκμοιε κα
απμδχζμοιε αοημ-ζεααζιυ ζημοξ άθθμοξ ή υηακ απμηοβπάκμοιε κα ηα
ακαβκςνίζμοιε ςξ αοηυκμια υκηα πμο είκαζ ζηακά

κα ηάκμοκ θμβζημφξ ηαζ

ηαεμθζημφξ κυιμοξ, ημοξ πνδζζιμπμζμφιε ςξ απθά ιέζα, υπςξ ημοξ δμφθμοξ.
Ακαθμνζηά ιε ημ ηαεήημκ κα ιδκ ιεζχκμοιε ηζξ ζοκεήηεξ αοημ-ζεααζιμφ άθθςκ
ακενχπςκ, ιία ενχηδζδ πμο ακαδφεηαζ είκαζ εάκ αοηέξ μζ ζοκεήηεξ αοημζεααζιμφ
απμηεθμφκ ιία «οπμηεζιεκζηή» ή «ακηζηεζιεκζηή» ενιδκεία. φιθςκα ιε ημοξ
Βeyleveld ηαζ Brownsword, ζε οπμηεζιεκζηυ επίπεδμ, ημ ηαεήημκ είκαζ ειπεζνζηυ ηαζ
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είκαζ εηείκεξ μζ ζοκεήηεξ πμο θαζκμιεκζηά είκαζ οθζηέξ εάκ μζ πνάηημκηεξ
απμθαιαάκμοκ ιία αίζεδζδ αοημζεααζιμφ (ζοβηεηνζιέκα ακαθμνζηά ιε ειπεζνία
απάκενςπδξ, ηαπεζκςηζηήξ ηαζ οπμηζιδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ). Καζ ηαηά ιία
οπμηεζιεκζηή αίζεδζδ, ημ ζδιείμ είκαζ υηζ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ απμηεθμφκ ηδ
αάζδ αοημ-ζεααζιμφ, ιε άθθα θυβζα, ηάπμζμξ ιπμνεί κα εκενβεί απάκενςπα πνμξ
άθθμοξ πςνίξ ηδκ πνυεεζδ κα πνάηηεζ έηζζ ηαζ ηάπμζμξ ιπμνεί κα πνμζαθδεεί πςνίξ
κα αζχζεζ ηάπμζα ηαπείκςζδ ή πνμζαμθή220.
Ο Κακη οπμζηδνίγεζ υηζ δ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα απμηεθεί ιία εββεκή αλία πμο
δεκ ιπμνεί κα ακηαθθαπεεί υηακ πανααζάγεηαζ δ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα ηαζ
ζοβηεηνζιέκα υηακ δίκμοιε ημκ εαοηυ ιαξ ιε ζημπυ ηάπμζμ ακηάθθαβια. Έηζζ, δ
ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα οπαζκίζζεηαζ ημ ηαεήημκ πνμξ ημκ εαοηυ ιαξ. φιθςκα ιε
ημκ Κακη ιπμνεί κα ζοιααίκεζ υηακ είκαζ ζε εέζδ κα ακηζθδθεεί ηδκ ηαηδβμνζηή
πνμζηαηηζηή πμο ηάεε έθθμβμ υκ έπεζ. Ζ πνμζςπζηυηδηα ααζίγεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα
βζα αζηζμθυβδζδ ηαζ αμφθδζδ. Οπμζαδήπμηε εκένβεζα πανάααζδξ πμο αδοκαηεί ή
ηαηαζηνέθεζ ηδ θμβζηή αμφθδζδ είκαζ ηάπςξ ακηζθαηζηή. ηδ Μεηαθοζζηή ηςκ
Ζεχκ, μ Κακη πανμοζζάγεζ ηδκ αοημηημκία ςξ ιία ηαηάζηαζδ υπμο μζ άκενςπμζ
πνδζζιμπμζμφκ ημκ εαοηυ ημοξ ιυκμ ςξ ιέζμ. Ζ αοημηημκία, βζα ημκ Κακη, είκαζ απθά
δ επζεοιία κα πνμδζαεέηεζ ημκ εαοηυ ημο ζακ έκα ακηζηείιεκμ πμο δεκ είκαζ πθέμκ
πνήζζιμ βζα ημκ ίδζμ221. Αθθά ηζ απμηεθεί πνάβιαηζ ακηίεεζδ ςξ πνμξ ηδκ απυδναζδ
απυ ημκ πυκμ ιέζς ηδξ εοεακαζίαξ? Ο Κακη εα επζηαθμφκηακ ηδκ «Γζαηφπςζδ ηδξ
Καηδβμνζηήξ Πνμζηαηηζηήξ», ηαζ εα ζοιθςκμφζε υηζ δ εοεακαζία απμηεθεί ιία
εκένβεζα αοημ-αβάπδξ, δδθαδή ημ κα απμδνάζεζ απυ ημκ πυκμ είκαζ αηνζαχξ ημ
ακηίεεημ ζε έκακ ηυζιμ ακενχπςκ εκ γςή πμο παθεφμοκ κα επζαζχζμοκ ηαζ κα
γήζμοκ. O Green ζοιθςκεί υηζ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ εκένβεζεξ πμο ιεηαπεζνίγμκηαζ
έκα πνυζςπμ ζακ έκα απθυ ιέζμ δζυηζ πνδζζιμπμζμφκ ηδ θοζζηή πθεονά ημο αηυιμο
βζα εοπανίζηδζδ υπζ ιυκμ επζζηζάγμοκ ηδ θμβζηή αμφθδζδ, αθθά αβκμμφκ ηδ
ζςιαηζηή-πκεοιαηζηή ζφκεεζδ ηαζ ιεζχκμοκ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αηυιμο εέημκηαξ
ηδκ αλία ημο ζημ ηαηχηενμ ζχια ή δναζηδνζυηδηα222.
οκμπηζηά, υηακ πνδζζιμπμζφιε ςξ ακηζηείιεκμ ή ενβαθείμ ημοξ άθθμοξ ή ημκ
εαοηυ ιαξ ιε έκακ απυ ημοξ παναπάκς ηνυπμοξ, ιεηαπεζνζγυιαζηε ημκ εαοηυ ιαξ ή
220
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ημοξ άθθμοξ ςξ απθυ ιέζμ. Με άθθα θυβζα, ζοιαζααγυιαζηε ιε ηδκ αλζμπνέπεζα ηςκ
άθθςκ ή ημο εαοημφ ιαξ απυ ηέημζεξ εκένβεζεξ. Δίκαζ λεηάεανμ υηζ μ Κακη δεκ
ζογήηδζε βζα ηδκ εοεακαζία ζηδκ δεζηή εεςνία ημο αθθά πενζζζυηενμ ιίθδζε βζα
αοημηημκία ζηδ δζαηφπςζδ ημο αοημ-ζημπμφ. Αθθά απυ αοηήκ ημο ηδ ζογήηδζδ βζα
ηδκ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα ηαζ ηδ εέζδ ημο βζα ηδκ αοημηημκία, ιπμνμφιε κα πμφιε
υηζ μ Κακη δεκ εα έαθεπε ηάπμζμ επζπείνδια ή αζηία βζα δεζηή δζηαζμθυβδζδ ηδξ
εοεακαζίαξ αθθά εα ηδκ ηαηαδίηαγε βζα πμθθμφξ θυβμοξ. Ο Κακη εα έθεβε υηζ δ
αοημηημκία είκαζ ακηζθαηζηή απυ ιυκδ ηδξ ηαεχξ αδοκαηεί ή ηαηαζηνέθεζ ηδ θμβζηή
αμφθδζδ. Καεχξ είκαζ ζηδ θφζδ ημο ακενχπμο κα παθεφεζ εκάκηζα ζε ηάεε
ακηζλμυηδηα βζα κα επζαζχζεζ ηαζ κα γήζεζ, μ Κακη εα έαθεπε ηδκ απυθαζδ βζα
εοεακαζία ζακ κα ήηακ εκάκηζα ζηδ αμφθδζδ ηαζ ςξ ηέημζα εκάκηζα ζηδκ
ηαεμθίηεοζδ ηδξ θφζδξ. Ζ εεναπεία βζα ημκ εαοηυ ιαξ είκαζ ζακ απθυ ιέζμ πανά
ζακ έκακ ζημπυ πμο ζζμδοκαιεί ιε ηδκ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ
δ εοεακαζία πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ αοημ-αβάπδ δεκ πθδνμί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα
ηαηδβμνζηή πνμζηαηηζηή αθμφ είκαζ οπμεεηζηή. Δπζπθέμκ, μ Κακη εα ζοιθςκμφζε
υηζ ζηδκ πναηηζηή ηδξ εοεακαζίαξ, έκα πνυζςπμ ιεηαπεζνίγεηαζ ημκ εαοηυ ημο απθά
ζακ ιέζμ ζε έκακ ζημπυ. Ο Κακη εα ήηακ ζηακμπμζδιέκμξ πμο δ εοεακαζία είκαζ
εκάκηζα ζημ ζεααζιυ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ (αλζμπνέπεζα) ζε έκα πνυζςπμ. Μεζχκεζ
ηδκ πνμζςπζηυηδηα ζε έκα έθθμβμ υκ223. Όπςξ ζογδηήεδηε παναπάκς, ζφιθςκα ιε
ημκ Κακη, ηαεεηί έπεζ ακηίηζιμ ή ακηζηαηάζηαζδ εηηυξ απυ ηδκ ακενςπυηδηα πμο
είκαζ ζηακή βζα αλζμπνέπεζα ηαζ έπεζ εββεκή αλία, πμο είκαζ δ αλζμπνέπεζα. Δπμιέκςξ,
έκα έθθμβμ υκ δεκ εα έπνεπε κα δίκεζ ηδκ εέζδ βζα ακαημφθζζδ ημο πυκμο. Καζ βζα
ημκ Κακη, ημ άημιμ πμο είκαζ οπέν ηδξ εοεακαζίαξ είκαζ έκμπμ βζα ημ έβηθδια ηαεχξ
πνδζζιμπμζεί ημοξ άθθμοξ ζακ ιέζα πανά ζακ αοημ-ζημπυ.
3.5. Πποβλήμαηα επμηνείαρ και εθαπμογήρ ηηρ κανηιανήρ ηθικήρ θεωπίαρ
Ο Κακη ζηδνίγεζ υθδ ημο ηδ εεςνία πενί δεζηήξ ζε έκα ακηζηεζιεκζηυ δεζηυ
κυιμ ημκ μπμίμ, υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, μκμιάγεζ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή.
Τπμζηδνίγεζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ημκ Λυβμ ηαζ πςξ πνάηημοιε ιυκμ ηαζ ιυκμ δζυηζ μ
δεζηυξ αοηυξ κυιμξ ιαξ μνίγεζ ηζ κα πνάηημοιε. Γδθαδή ιζα ηαηδβμνζηή πνμζηαβή
ιαξ θέεζ ηζ είκαζ θμβζηυ αθ’ εαοημφ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεζηυ. Σμκ δεζηυ κυιμ ημκ
223
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μκμιάγεζ ηαηδβμνζηυ δζυηζ ςξ ηνζηήνζμ ηδξ πνάλδξ ιαξ δεκ είκαζ ηάπμζμξ
ζοβηεηνζιέκμξ ζηυπμξ πμο πδβάγεζ απυ ηα αζζεδηδνζαηά ιαξ ηίκδηνα ηαζ ιε ηδκ
έκκμζα πνμζηαβή μ Κακη εκκμεί έκακ ηακυκα μ μπμίμξ δδθχκεηαζ ιε έκα μθείθς. Σμ
ηνζηήνζμ ηδξ ηαεμθζηυηδηαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ μνεμθμβζηή ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα
δζαηοπχκεζ ηέημζα ηαεήημκηα ηαζ δεζηέξ ανπέξ, πμο κα ιπμνμφκ κα έπμοκ ηαεμθζηή
εθανιμβή.
Όπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, μζ δφμ ααζζηυηενεξ

δζαηοπχζεζξ ηδξ

ηαηδβμνζηήξ πνμζηαηηζηήξ είκαζ:
1) Πνάηηε ιυκμ ζφιθςκα ιε έκα ηέημζμ βκχιμκα πμο κα ιπμνείξ ζοκάια κα εέθεζξ
αοηυξ μ βκχιμκαξ κα βίκεζ ηαεμθζηυξ κυιμξ.
2) Πνάηηε έηζζ χζηε κα πνδζζιμπμζείξ ηδκ ακενςπυηδηα ηυζμ ζημ πνυζςπυ ζμο υζμ
ηαζ ζημ πνυζςπμ ηάεε άθθμο ακενχπμο πάκηα ηαοηυπνμκα ςξ ζημπυ ηαζ πμηέ ιυκμ
ςξ ιέζμ224.
Πανά ηδκ οπμηζεέιεκδ ζζμδοκαιία ηςκ δζαθμνεηζηχκ δζαηοπχζεςκ ηδξ
ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ, έπεζ ηακείξ ηδκ αίζεδζδ πςξ ημ ηθεζδί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
ηςκ πενζζζυηενςκ πνμαθδιάηςκ ενιδκείαξ ηαζ εθανιμβήξ ηςκ ανπχκ ημο δεζημφ
κυιμο, ανίζηεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ ηδξ «ακενςπυηδηαξ ςξ αοημζημπμφ». Μέζα απυ
αοηή ηδκ ακηίθδρδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζε ηάπμζμ ααειυ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο
πενζεπμιέκμο ηδξ δεζηυηδηαξ ηαζ κα ηαηαζηεί εκδεπμιέκςξ δοκαηή δ πεζζηζηυηενδ
ακηίηνμοζδ ηςκ εκζηάζεςκ βζα ημκ «θμνιαθζζιυ» ηδξ ηακηζακήξ δεζηήξ.
Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ πνχηδ δζαηφπςζδ πμο ζηδνίγεηαζ άιεζα ζηδκ έκκμζα ημο
«ηαεμθζημφ κυιμο» δε θαίκεηαζ κα ανηεί βζα κα δζαζθαθζζηεί δ μνεή ακαβκχνζζδ
ηςκ δεζηχκ ηαεδηυκηςκ, ανκδηζηχκ ηαζ εεηζηχκ. Σμ «ηεζη» ημο κα ιπμνεί ημ έθθμβμ
οπμηείιεκμ κα εέθεζ μ βκχιμκαξ ηδξ πνάλδξ ημο κα ζζπφεζ ςξ ηαεμθζηυξ κυιμξ δεκ
ιαξ μδδβεί πάκηα ζε δζαζζεδηζηά ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα. Έηζζ, εκχ ημ εφζημπμ
πανάδεζβια ηδξ οπμπνέςζδξ κα ηδνμφιε (κα ιδκ αεεημφιε) ηζξ οπμζπέζεζξ ιαξ
ζηδνίγεηαζ ζηδκ επζζήιακζδ ημο ηζκδφκμο ακηίθαζδξ ιέζα ζηδκ ίδζα ηδ ζφθθδρδ ημο
ηαεμθζημφ κυιμο ηδξ θφζδξ ημκ μπμίμ πνμζπαεμφιε κα θακηαζημφιε, δεκ είκαζ
ελίζμο ζζπονή δ απυδμζδ ακηίθαζδξ ιέζα ζηδ εέθδζδ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
οπμπνέςζδξ κα ιδκ αδζαθμνμφιε ηαζ κα ιδκ ανκζυιαζηε ηδ αμήεεζά ιαξ ζε
224
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ζοκακενχπμοξ ιαξ πμο ανίζημκηαζ ζε ακάβηδ. φιθςκα ιε ηδκ ακάθοζδ ημο ίδζμο
ημο Κant, ημ πνχημ ηαεήημκ είκαζ «ηέθεζμ» ηαζ ημ δεφηενμ ηαεήημκ «αηεθέξ», ακ ηαζ
θμβζηά ηαζ δεζηά οπμπνεςηζηυ βζα ειάξ, εθυζμκ, υπςξ βνάθεζ, «Μεξηθέο πξάμεηο
έρνπλ ηέηνηα πθή, ώζηε ν γλώκνλάο ηνπο δελ κπνξεί θαλ λα λνεζεί σο θαζνιηθόο λόκνο
ηεο θύζεο ρσξίο αληίθαζε· πόζν κάιινλ είλαη αδύλαην λα ζέιεη θαλείο, απηόο ν
γλώκνλαο λα γίλεη θαζνιηθόο λόκνο. Σε άιιεο πξάμεηο, βέβαηα δελ βιέπνπκε κηα ηέηνηα
εζσηεξηθή αδπλακία, αιιά θαη γη’ απηέο είλαη αδύλαην λα ζέισ ν γλώκνλάο κνπ λα
πςσζεί ζηελ θαζνιηθόηεηα ελόο θπζηθνύ λόκνπ, γηαηί κηα ηέηνηα ζέιεζε ζα απνηεινύζε
αληίθαζε πξνο ηνλ εαπηό ηεο. Δύθνια θαλεξώλεηαη όηη νη πξώηεο πξάμεηο αληηηίζεληαη
πξνο ην απζηεξό θαη ζε ζηελό λόεκα (αδπζώπεην) θαζήθνλ, ελώ νη δεύηεξεο πξάμεηο
αληηηίζεληαη πξνο ην επξύηεξν (αμηέπαηλν) θαζήθνλ.225»
Απυ ηζξ δφμ δζαηοπχζεζξ είκαζ θοζζηυ κα ζηναθμφιε ζηδ δεφηενδ δζαηφπςζδ
ιέζα απυ ηδκ μπμία ζοκάβεηαζ πζμ άιεζα ηαζ ζαθέζηενα δ ηεκηνζηή ζδέα ημο δεζημφ
κυιμο - μ ζεααζιυξ ζηδκ «αλζμπνέπεζα» ηδξ ακενχπζκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ζηδκ
απυθοηδ αλία ηδξ ακενχπζκδξ ζδζυηδηαξ ηδκ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ μνεμθμβζηυηδηα
ηαζ ηονίςξ ιε ηδκ εθεοεενία226. Θα άλζγε εδχ κα ακαθενεμφκ κέεξ ακηζιεηςπίζεζξ –
ιέζα απυ έκα εονφηενμ ηακηζακυ πνίζια- ηδξ αοημηημκίαξ ηαζ ηδξ εοεακαζίαξ. Με
αάζδ αοηή ηδκ ανπή ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε ηάπςξ ηαθφηενα ηδκ δζαδζηαζία
επζθμβήξ ηαζ δεζημφ εθέβπμο ηςκ βκςιυκςκ πμο εα ηαηεοεφκμοκ ηζξ πνάλεζξ ιαξ,
εθυζμκ δεπημφιε πςξ δ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή απμηεθεί ιάθθμκ έκα ιδπακζζιυ
ακςηένμο επζπέδμο βζα ηδκ επζθμβή βκςιυκςκ πμο οπυηεζκηαζ ζε απμηίιδζδ, πανά
έκα αθβμνζειζηυ ηεζη βζα ηδκ αλζμθυβδζδ επί ιένμοξ πνάλεςκ. Χζηυζμ, ηαζ πάθζ εα
πνμηφρμοκ ακαπυθεοηηα ηα ααεφηενα ενιδκεοηζηά πνμαθήιαηα: Πχξ ηεθζηά εα
πνμζδζμνίζμοιε πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα ηαίνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ ακενχπζκδξ
ζδζυηδηαξ; Πχξ εα ακαβκςνίζμοιε ηαζ εα εηηζιήζμοιε ζςζηά ηδκ πενίθδιδ
αλζμπνέπεζα ηδκ μπμία ηαθμφιαζηε κα ζεααζημφιε; Θα ζοιπενζθάαμοιε ζηδκ δεζηή
ημζκυηδηα ιε πθήνδ δζηαζχιαηα ηα έιανοα ηαζ ημοξ ακενχπμοξ πμο ανίζημκηαζ ζε
«ηαηάζηαζδ θοημφ» - υπςξ επζαάθθεζ δ παναδμζζαηή πνζζηζακζηή ακηίθδρδ ηδξ
ζενυηδηαξ ηάεε ακενχπζκδξ γςήξ;
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Αλίγεζ εδχ κα ακαθενεμφκ κέεξ ακηζιεηςπίζεζξ – ιέζα απυ έκα εονφηενμ
ηακηζακυ πνίζια- ηδξ αοημηημκίαξ ηαζ ηδξ εοεακαζίαξ227 πμο ιεηααάθθμοκ ηαζ
«δζμνεχκμοκ» εα θέβαιε ηζξ ζπεηζηέξ απυρεζξ ημο ίδζμο ημο Κακη.
Γζα πανάδεζβια, ηαηά ημκ Thomas Hill, μζ ανπέξ ηδξ δεζηήξ εεςνίαξ ημο Kant πμο
είκαζ ζδιακηζηυ κα θάαμοιε οπυρδ ζημ εέια ηδξ αοημηημκίαξ ιπμνμφκ κα
ζοκμρζζημφκ ςξ αημθμφεςξ228:
1) εάκ ηάπμζμξ πνέπεζ κα απμθαζίζεζ κα αοημηημκήζεζ, είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ κα
πνμζδζμνίζμοιε πμζεξ είκαζ μζ πνμεέζεζξ ηαζ μζ ηακυκεξ ημο. Αοηυξ μ ζοκδοαζιυξ
είκαζ πμο μνίγεζ ημ είδμξ ηδξ δεζηήξ αλίαξ πμο εα έπμοκ μζ εκένβεζεξ ημο αηυιμο.
2) έκα ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ακενςπυηδηαξ είκαζ υηζ είιαζηε έθθμβα υκηα
ιε αοημκμιία ηδξ εέθδζδξ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ εκενβμφιε πάκηα θμβζηά ή υηζ
εηδδθχκμοιε πάκηα ηδκ αοημκμιία ιαξ, αθθά ζοκεπάβεηαζ υηζ έπμοιε ζοβηεηνζιέκεξ
ζηακυηδηεξ ηαζ πνμδζαεέζεζξ. Αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ α) πξαθηηθή αηηηνιόγεζε πμο
εθανιυγεηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ επζεοιζχκ ιαξ, δδθαδή ιία ζηακυηδηα ηαζ ηάζδ
κα αημθμοεμφιε ημοξ ζημπμφξ ιαξ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ «οπμεεηζηή πνμζηαβή»229, κα
εέημοιε ζημκ εαοηυ ιαξ ζηυπμοξ ηαζ κα αημθμοεμφιε ημοξ εκήιενμοξ ηακυκεξ υζμ
αθμνά ημοξ ηαθφηενμοξ ηνυπμοξ επίηεολδξ, α) δ αξλεηηθή ειεπζεξία πμο ζδιαίκεζ ηδκ
ζηακυηδηα κα εκενβμφιε ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ή ημοξ ηακυκεξ πςνίξ κα
πνμζδζμνζγυιαζηε πθήνςξ κα πνάηημοιε ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ απυ ηζξ επζεοιίεξ ή
άθθμοξ ελςηενζημφξ αζηζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ, β) ζεηηθή ειεπζεξία ή απηνλνκία
δδθαδή ηδ νφειζζδ ηςκ ανπχκ ηαζ αλζχκ ιαξ πμο πνμένπμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδκ
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Cambridge University Press, 1991, 85-103, για τθν ευκαναςία, David Velleman, «A Right of
SelfTermination?», Ethics 109 (1999): 606-628
228
Hill, 1987, ςελ. 262.
229
Θ υποκετικι προςτακτικι μπορεί να είναι είτε προβλθματικι αρχι είτε βεβαιωτικι. Οι
προβλθματικζσ αρχζσ είναι πράξεισ οι οποίεσ ζχουν τυχαίο, αυκαίρετο ςκοπό. Επιλζγουμε τυχαία το
ςκοπό τθσ πράξθσ μασ , είναι τεχνθτό κζμα το τι πρζπει να κάνω και ο Κant ονομάηει αυτοφσ τουσ
κανόνεσ, κανόνεσ επιδεξιότθτασ. Δθλαδι πράττουμε ςφμφωνα με το παράδειγμα, για να πετφχω
αυτό πρζπει να πράξω αυτό. Πο βεβαιωτικζσ αρχζσ αφοροφν πράξεισ των οποίων ο ςκοπόσ είναι
δεδομζνοσ. Για παράδειγμα θ ευτυχία είναι πραγματικόσ ςκοπόσ όλων των όντων αλλά αυτό δεν
ςθμαίνει ότι όλοι οι άνκρωποι είναι ευτυχιςμζνοι. Αυτοί οι κανόνεσ είναι κανόνεσ ςφνεςθσ,
ςφμφωνα με τον Kant (Κant, 1984).
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θφζδ ιαξ ςξ έθθμβμ υκ πμο δεκ πνμηαθμφκηαζ ή ηζκδημπμζμφκηαζ απυ ηζξ επζεοιίεξ ή
ημοξ ελςηενζημφξ αζηζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ηάπμζμο αηυιμο, δ) ιία πξνδηάζεζε γηα
αμηνιόγεζε ηνπ άιινπ αλζξώπνπ ή ηδξ θφζδξ ημο άθθμο ςξ έθθμβμο ηαζ εθεφεενμο
υκ, ζακ «αοημζημπυ» (“end in itself”). Αοηυ ζδιαίκεζ, κα αλζμθμβήζεζ ηδ δζαηήνδζδ,
ηδκ ακάπηολδ, ηδκ εηηίιδζδ ηδξ έθθμβδξ θφζδξ ημο άθθμο ακελάνηδηα απυ ηα μθέθδ
ηαζ ημ ηυζηδ πμο ιεηνζμφκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ εοπανίζηδζδξ ηαζ ημο πυκμο ή ηδξ
αοημ-ζηακμπμίδζδξ.
3) υθεξ μζ δεζηέξ αλζμθμβήζεζξ ααζίγμκηαζ ζηδ θφζδ ιαξ ςξ έθθμβα υκηα ιε
αοημκμιία. Γζα πανάδεζβια, είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κα αημθμοεήζμοιε ηζξ ανπέξ ηαζ
αλίεξ πμο εέημοιε ζημκ εαοηυ ιαξ ςξ έθθμβα ηαζ εθεφεενα υκηα ακελανηήηςξ απυ
μηζδήπμηε άθθμ (υπςξ δ πανάδμζδ, μζ ενδζηεοηζηέξ ανπέξ, ηα αζμθμβζηά έκζηζηηα,
η.ά.) πμο ιπμνμφκ κα απμηεθμφκ ηδ εειεθζχδδξ αάζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ.
4) ιία εειεθζχδδξ δεζηή ανπή πμο ηάεε έθθμβμ υκ ιε αοημκμιία εα έπναηηε ζημκ
εαοηυ ημο είκαζ: πάκηα κα εκενβείξ ηαζ κα ιεηαπεζνίγεζαζ ηδκ ακενςπυηδηα (αοηυ
ζδιαίκεζ αοημκμιία ηαζ θμβζηή) πμηέ απθά ιυκμ ζακ ιέζμ αθθά πάκηα ζακ ζημπυ
(αοηυ είκαζ, ηάηζ ζακ ιία αζφβηνζηδ ηαζ άκεο υνςκ αλία). Τπάνπμοκ θίβα
επζπεζνήιαηα βζα αοηυ, αθθά ηακέκα δεκ εθηφεζ ηζξ ζδέεξ ηδξ ημζκςκζηήξ
πνδζζιυηδηαξ ή ηδξ ιέβζζηδξ ζηακμπμίδζδξ βζα ημ άημιμ.
ηδ αάζδ αοηχκ ηςκ ζζπονζζιχκ, μ Κant ακαθένεδηε ζε έκα δζπθυ
ζοιπέναζια υζμ αθμνά ημκ δεζηυ παναηηήνα ηδξ αοημηημκίαξ.
α) Ζ αοημηημκία (ημοθάπζζημκ αοημηημκία βζα ημοξ θυβμοξ πμο οπέεεζε μ Kant)
ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ακενςπυηδηαξ ςξ αοημζημπυ, υπςξ ακαθένεδηε
παναπάκς, ηαεχξ ηαπεζκχκεζ ηδκ ακενςπυηδηα ςξ εαοηυ (humanity in oneself).
Δπμιέκςξ, δ αοημηημκία εηθνάγεζ ηδ εέζδ υηζ δ θφζδ ηάπμζμο ςξ έθθμβμ ηαζ
αοηυκμιμ μκ δεκ είκαζ «αζφβηνζηδξ αλίαξ» ηαζ «αλίαξ πάκς απυ υθα». Γζα
πανάδεζβια, δ αοημηημκία πμο έπεζ ζημπυ κα ηενιαηίζεζ ημκ πυκμ, ημπμεεηεί ηδ
δζαημπή ημο πυκμο, πμο είκαζ ιία πζμ «ζπεηζηή» ηαζ «ελανηδιέκδ» (conditioned) αλία
πάκς απυ ηδ θμβζηή ηαζ ηδκ αοημκμιία, πμο μ Kant ακαθένεζ.
α) επμιέκςξ, δ αοημηημκία είκαζ πάκηα, ή ζπεδυκ πάκηα, θάεμξ. ηδκ
πναβιαηζηυηδηα, ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε «έλα ηέιεην εζηθό θαζήθνλ πξνο ηνλ εαπηό
ηνπ». Αοηυ ημ ηαεήημκ είκαζ ιία αοζηδνή απαβυνεοζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηίκδηνα ηαζ
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ζηάζεζξ ηαζ υπζ απθά ιε ζηυπζιεξ «ελςηενζηέξ εκένβεζεξ» πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ αλία
ημο ίδζμο ςξ άκενςπμ απ’ υηζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ230.
Αοηέξ μζ απυρεζξ ημο Kant - μζ ανπέξ ηδξ δεζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα
πμο ηαηαθήβεζ υζμ αθμνά ημ γήηδια ηδξ αοημηημκίαξ - έπμοκ πνμηαθέζεζ ανηεηέξ
ακηζπαναεέζεζξ. Κάπμζεξ ζδιακηζηέξ δζαθςκίεξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ231:
α) Θεςνείηαζ υηζ, ζοπκά μ Κant έπεζ οπεναάθθεζ ζημ νυθμ ηςκ πνμεέζεςκ ηαζ ηςκ
ηακυκςκ ηαζ έπεζ οπμηζιήζεζ ημκ νυθμ ηςκ επζπηχζεςκ ζημκ πνμζδζμνζζιυ βζα ημ ηζ
εα έπνεπε κα ηάκεζ έκα άημιμ. Mία πζμ δζαηνζηζηή ηακηζακή άπμρδ εα επέιεκε ζηδ
ζδιαζία ηςκ πνμεέζεςκ ηαζ ηακυκςκ ημο αηυιμο, αθθά δεκ εα ανκζυηακ ηδ
ζοζπέηζζδ ιε άθθμοξ πανάβμκηεξ.
α) Ο Kant δέπηδηε επζπθέμκ ηνζηζηή βζα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ημο ααειμφ αοημκμιίαξ
ηαζ θμβζηήξ πμο ακέθενε υηζ έπμοκ ηα εκενβά ακενχπζκα υκηα. Τπάνπεζ ιεβαθφηενδ
παναθθαβή ζηζξ θμβζηέξ ζηακυηδηεξ απυ υζμ οπέεεηε μ Kant ηαζ δ ιεβαθφηενδ
αοημκμιία πμο ιπμνμφιε κα θαπηανμφιε είκαζ δ ζπεηζηή εθεοεενία απυ ηδκ
απμθαζζζηζηυηδηα απενίζηεπηςκ πανμνιήζεςκ ηαζ εβςζζηζηχκ επζεοιζχκ, πμο δεκ
έπμοκ εθεβπεεί απυ απενίζηεπημοξ ζοθθμβζζιμφξ. Ζ οζμεέηδζδ ηαεανχκ θμβζηχκ
ανπχκ, ακεπδνέαζηδ απυ μπμζεζδήπμηε ακενχπζκεξ επζεοιίεξ, είκαζ, ζε βεκζηέξ
βναιιέξ, ακέθζηημ. Ακ ηαζ μ Kant δεκ εα έδζκε πνμηεναζυηδηα ζε αοηυ ημ ζδιείμ,
ηάπμζμζ εα ζοιθςκμφζακ υηζ δ αλία ηδξ θμβζηήξ ηαζ ηδξ αοημκμιίαξ δεκ ελανηζυηακ
πθήνςξ απυ ηδκ οπεναμθζηή ενιδκεία ημοξ απυ ημκ Kant.
β) Ζ πνμζπάεεζα ημο Kant κα απμδχζεζ ηδκ πνμέθεοζδ υθςκ ηςκ δεζηχκ ανπχκ ζηδκ
ζδέα ηδξ έθθμβδξ εθεοεενίαξ είκαζ ιαηνζά απυ ηδκ ηαεμθζηή πεζζηζηυηδηα
(universally persuasive). Αηυια ηαζ υζμζ αιθζζαήηδζακ ηδκ πνμζπάεεζα ημο Kant
ιπμνμφκ κα ακαβκςνίζμοκ υηζ πνεζάγεηαζ πενζζζυηενμ κα βεζχζεζ ηδκ δεζηυηδηα απυ
ηδκ πανάδμζδ, ηδκ ανπή, ημ έκζηζηημ, η.ά. Σμοθάπζζημκ έκα ιένμξ θήρδξ ηδξ δεζηήξ
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τθ «Μεταφυςικι των Θκϊν» ο Κant αφινει ανοικτζσ «περιπτωςιολογικζσ ερωτιςεισ» ςχετικά
με το εάν είναι λάκοσ να τερματίηεισ τθ ηωι κάποιου άλλου ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ (π.χ.
προςδοκία/πρόβλεψθ από μία άδικθ κανατικι καταδίκθ ι για τθ τρζλα και το κάνατο από το
δάγκωμα ενόσ ςκφλου. το ςφγγραμμα του «Lectures on Ethics» (Louis Infield, Harper & Row, 1930),
αναφζρει ότι μόνο θ θρωικι αυτοκτονία του Kάτων ζδωςε ςτον κόςμο τθν ευκαιρία να αμυνκεί ςτθν
αυτοκτονία. Αλλά ακόμα και αυτό ιταν μία παραβίαςθ του εαυτοφ του (ςελ. 149, 153). το
παραπάνω ςφγγραμμα, ο Kant τονίηει επίςθσ ότι «θ ηωι δεν χαίρει ςεβαςμοφ για χάρθ τθσ» (ςελ.
150), κάτι το οποίο δείχνει παράδοξο. Αλλά με μία βακφτερθ ανάγνωςθ του ςυγγράμματοσ, πιςτεφει
o Thomas Hill (1983) δείχνει ότι απλά θ ηωι δεν είναι κάτι που ο άνκρωποσ κα ζπρεπε να αξιολογεί
υψθλά. Είναι περιςςότερο θ ηωι ςαν ζλλογο, αυτόνομο και θκικό όν.
231
Hill, 1983, 263-264.
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πθεονάξ είκαζ δ εημζιυηδηα κα απμδχζμοκ αλία αιενυθδπηα ζηδ θμβζηή ηαζ ηδκ
αοηυκμιδ γςή ημο αηυιμο εκηυξ ηδξ δέζιεοζδξ ζοβηεηνζιέκςκ άθθςκ ανπχκ.
δ) Ζ ανπή ημο Kant υηζ μ άκενςπμξ εα πνέπεζ κα ζοιπενζθένεηαζ ζημκ εαοηυ ημο ζακ
ζημπυ έπεζ εονέςξ ενιδκεοηεί ηαζ αζηδεεί ηνζηζηή, αθθά δ πζμ πεζζηζηή δζαθςκία
ηαηά ημκ Hill είκαζ υηζ εέηεζ ιία απυθοηα ααζζηή αλία ζηδ θμβζηή πθεονά, ζε
ακηίεεζδ ιε ημ ζοκαίζεδια, ηδκ ειπεζνζηή πθεονά. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ανπή ημο
Kant υπζ ιυκμ δδθχκεζ υηζ δ θμβζηή ηαζ δ εθεοεενία έπμοκ ζδζαίηενδ εββεκή αλία,
ακελάνηδηα απυ ηδκ εοπανίζηδζδ ηαζ ημκ πυκμ αθθά υηζ δ δζαηήνδζδ, δ ακάπηολδ ηδξ
θμβζηήξ ηαζ ηδξ εθεοεενίαξ παναηάιπηεζ μπμζμδήπμηε εκδζαθένμκ εοπανίζηδζδξ ηαζ
πυκμο ιε ηα μπμία ιπμνμφκ κα ένεμοκ ζε ζφβηνμοζδ232. Παναδείβιαημξ πάνζκ, αοηυ
ζδιαίκεζ, υπζ ιυκμ υηζ ηάπμζμξ εα πνέπεζ κα απμθεφβεζ κα θαιαάκεζ θάνιαηα βζα
εοπανίζηδζδ, αθθά ηαζ υηζ δεκ εα πνέπεζ κα παναιεθεί ή κα ηαηαζηνέθεζ ηζξ
ζηακυηδηεξ θμβζηήξ βζα κα ακαημοθίζεζ ημκ πυκμ ζημκ εαοηυ ημο ή ζημοξ άθθμοξ.
φιθςκα ιε ηζξ παναπάκς ηνμπμπμζήζεζξ, ιία πενζζζυηενμ ηαηάθθδθδ απυδμζδ
ηςκ ανπχκ ημο Kant εα ήηακ εθζηηή ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Αοηυ ζδιαίκεζ, υηζ
ηάπμζμξ εα πνέπεζ κα ζοιπενζθένεηαζ ζηδκ ακενςπυηδηα (ή ζηδ θμβζηή αοηυκμιδ
ακενχπζκδ δζααίςζδ) ζακ ιία εζδζηή εββεκή αλία, ακελάνηδηα, αθθά υπζ πάκηα, απυ
ημ ααζζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ εοπανίζηδζδ ηαζ ημκ πυκμ. Έηζζ, δ ανπή εα άκδηε ζε
ιία πζμ πθμοναθζζηζηή δεζηή απυ υηζ εηείκδ ημο Kant, ηάηζ ημ μπμίμ απαζηεί ηδκ
ελζζμννυπδζδ ακηαβςκζγυιεκςκ εεςνήζεςκ. Αθθά αοηυ, ζημ ηέθμξ είκαζ μ ιυκμξ
ηφπμξ εεςνίαξ πμο εα ιπμνμφζαιε απμδεπημφιε233.
οιπεναζιαηζηά, ζφιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ημο Kant, δ αοημηημκία ένπεηαζ πάκηα
ή ζπεδυκ πάκηα, ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζδακζηυ ηαεήημκ πνμηαθχκηαξ δζαθςκίεξ ζε
ημοθάπζζημκ δφμ ζδιεία. Πνχημκ, υηζ δ αοημηημκία ζοπκά δζηαζμθμβείηαζ, ηαζ
δεφηενμκ, θυβς ημο υηζ έκα άημιμ δεκ ιπμνεί κα πανααζάγεζ ηα ίδζα ημο ηα
δζηαζχιαηα, ηα ηαεήημκηα πνμξ ημκ εαοηυ ημο. Ακ οπμεέζμοιε υηζ απμδεπυιαζηε ηδ
εεςνία ημο Kant αθθά οζμεεημφζαιε ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο ακαθένεδηακ
παναπάκς, ηζ είδμοξ ανπή ιπμνεί κα πανέιεκε ηαζ πχξ εα εθανιμγυηακ ζε
ζδιακηζηέξ επζθμβέξ πένα απυ εέιαηα γςήξ ηαζ εακάημο?
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Βλ. Hill, “Humanity as an End in Itself,”, Ethics 91 (October 1980).
Αυτι θ άποψθ τθσ θκικισ κεωρίασ εκφράηεται ςτο “Two Theories of Morality” του Stuart
Hampshire, Oxford University Press, 1977, 1-55.
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ημ άνενμ ημο μ Hill (1983) ελεηάγεζ ηδκ ελήξ ανπή: «Έκα δεζηά ζδακζηυ
πνυζςπμ εα εηηζιήζεζ ηδ γςή ςξ έκα έθθμβμ ηαζ αοηυκμιμ μκ βζα δζηή ημο πάνδ,
ημοθάπζζημκ, πνμτπμεέημκηαξ υηζ δ γςή δεκ πέθηεζ ηάης απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ
ηαηχθθζ ακίαημο ηαζ ακεπακυνεςημο πυκμο». φιθςκα ιε ημκ Kant, πνχημκ, δ
θμβζηή ηαζ δ αοημκμιία, ςξ ζηακυηδηεξ ηαζ πνμδζαεέζεζξ, ακήημοκ ζε υθα ζπεδυκ ηα
ακενχπζκα υκηα. Έηζζ, ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ηαζ κα ελαζηδεμφκ ζε έκα
ιζηνυηενμ ή ιεβαθφηενμ ααειυ ηαζ δ μνεμθμβζηυηδηα ηαζ δ αοημκμιία δεκ
απμηεθμφκ

εζδζηά

παναηηδνζζηζηά

ιίαξ

εηπαζδεοιέκδξ

εθίη.

Απμηεθμφκ

παναηηδνζζηζηά πμο λεπςνίγμοκ ζπεδυκ υθα ηα ακενχπζκα υκηα απυ ηα ηαηχηενα
γχα234. Γεφηενμκ, δ θμβζηή αοημκμιία πενζθαιαάκεζ ηάπμζα εθάπζζηδ ζηακυηδηα ηαζ
πνμδζάεεζδ πνμηεζιέκμο κα δεζ ηακείξ ηζξ αζηζμθμβδιέκεξ ζοκδέζεζξ (βζα πανάδεζβια
κα ηαηαθάαεζ ηζ εα ζοιαεί υηακ ηάπμζμξ ηάκεζ ηάηζ), κα είκαζ εκήιενμξ βζα ηα
δζάθμνα εέθς ηαζ κα ζπεδζάγεζ ηαζ κα εέηεζ ζημπμφξ, οζμεεηχκηαξ ηακυκεξ ηαζ
ζπέδζα πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ επίηεολδ ημοξ, κα δζαιμνθχκεζ ηαζ κα αθθάγεζ
ζηυπμοξ ηαζ ηακυκεξ ζε απάκηδζδ ζηα ααεφηενα εέθς ηαζ αλίεξ ηάπμζμο. Σνίημκ,
υηακ θέιε υηζ έκα μκ είκαζ αοηυκμιμ, εκκμείηαζ εκ ιένεζ υηζ ιπμνεί ζε ιία εονεία
πενζμπή γςήξ, κα επζθέβεζ ηζ αλίγεζ ηαζ ηζ δεκ αλίγεζ πςνίξ κα ακηίηεζηαζ ζε
μπμζαδήπμηε έημζιδ, ακηζηεζιεκζηή, πνμηαεμνζζιέκδ πνμζηαβή αλζχκ ζημκ ηυζιμ.
Χξ πνμξ ηδκ αοημηημκία, δ ηακηζακή ανπή δζαηνίκεζ ηδκ αοημηημκία ζε δζάθμνμοξ
ηφπμοξ:
Ζ παξνξκεηηθή απηνθηνλία, βζα πανάδεζβια, δίκεζ ιζηνή αλία ζηδ ζοκέπζζδ ηδξ
φπανλδξ ςξ έκα αοηυκμιμ υκ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ πνμεοιία ημο κα ημ
εβηαηαθείρεζ

ηδ γςή πνμηεζιέκμο κα ζηακμπμζήζεζ ιία ζηζβιζαία πανυνιδζδ.

Δπζπθέμκ, επζθέβεζ έκακ πανάθμβμ ηνυπμ ηαεμδδβμφιεκμ απυ έκα πανμδζηυ
ζοκαίζεδια πςνίξ κα δζαηδνήζεζ ηα πζμ δζανηή παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ
ημο. Υάκεζ ημκ αοημέθεβπμ ή ηαηαζηνέθεζ ημκ εκδεπυιεκμ αοημέθεβπμ ημο. Ζ απαζήο
απηνθηνλία (apathetic) ιπμνεί κα ιδκ ηαηαθήλεζ ζηδκ απυθαζδ ιε έκακ πανάθμβμ
ηνυπμ, αθθά επζθέβεζ κα δζαπεζνζζηεί ημ δζανηέξ δοκαιζηυ χζηε κα ηάκεζ ιία γςή ημο
ζακ κα ήηακ άπνδζηδ, δδθαδή ηδκ πεηάεζ αηυια ηαζ ζηδκ απμοζία έκημκςκ
πανμνιήζεςκ ηαζ ακδζοπζχκ βζα ημ ιέθθμκ ημο. Σμ έθθεζιια δεκ ακεονίζηεηαζ ζηα
ζοκαζζεήιαηα ημο (έθθεζρδ ηδξ επζεοιίαξ βζα γςή) αθθά ζημοξ ηακυκεξ ημο. Ζ
απηνθαηαζηξεθόκελε απηνθηνλία οπμηζιάεζ ιε πενζζζυηενμ δναιαηζηυ ηνυπμ ηδκ
234
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ζηακυηδηα βζα θμβζηή, αοηυκμιδ γςή, ηαζ αθέπεζ ηδ γςή ημο ςξ θζβυηενδ άλζα απυ ημ
ηίπμηα. Ανκείηαζ ηδ δοκαηυηδηα υηζ ιπμνεί κα δχζεζ κυδια ζηδκ οπυθμζπδ γςή ημο.
Οζ απμθάζεζξ ημο ιπμνεί κα είκαζ θμβζηέξ αθθά δεκ οπμθμβίγμοκ ηδκ αλία ηδξ θμβζηήξ
ηαζ αοηυκμιδξ γςήξ. Γζα αοηυκ, υθδ δ πνμζςπζηή αλία πνέπεζ κα ηενδδεεί, ηαζ αοηή
δ ζηάζδ είκαζ αζφιααηδ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ γςήξ ζακ αοηυκμιμ μκ βζα ημ δζηυ
ημο ηαθυ. Σέθμξ, δ εδνληζηηθή απηνθηνλία ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηακηζακή ανπή
ηαεχξ ιεηαπεζνίγεηαζ ηδ γςή ζακ έκα έθθμβμ, αοηυκμιμ υκ, ζακ δεοηενμβεκή αλία
ςζηυζμ, ηαθή βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ιέβζζηδξ εοπανίζηδζδξ ηαζ ελζζμννυπδζδξ ημο
πυκμο.
Ο Hill (1983) πνυηεζκε δφμ επζπεζνήιαηα: Σμ πνχημ είκαζ υηζ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ
Hume, ιία (αθθά ιυκμ ιία) ζδιακηζηή αλία ή ζημπυξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζε ηάεε
έθθμβμ υκ, ακελάνηδηα απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ επζεοιίεξ πμο ιπμνεί κα έπεζ ςξ άημιμ.
Αοηυ είκαζ δ ακενςπυηδηα ή «έθθμβδ θφζδ», απυ ιυκδ ηδξ, πμο ζδιαίκεζ, ηδκ
φπανλδ υκημξ ιε ζημπυ, ηδκ ζηακυηδηα κα εέηεζξ ζημπμφξ ηαζ κα επζθέβεζξ ιε
ηάπμζμκ ααειυ αοημκμιίαξ απυ πανμνιήζεζξ ηαζ ηαεμνζζιέκεξ πανάθμβεξ επζεοιίεξ.
Κάπμζεξ θμνέξ επζθέβμοιε κα ηαηαζηνέθμοιε ηζξ θμβζηέξ ζηακυηδηεξ ιαξ
επζδζχημκηαξ ηζξ ζδζαίηενεξ αημιζηέξ επζεοιίεξ ιαξ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ δεζηή
πθεονά, απαζηείηαζ δ οζμεέηδζδ ανπχκ ηαζ αλζχκ ηςκ έθθμβςκ υκηςκ υηακ
ζηέθημκηαζ ακελάνηδηα απυ ηζξ αημιζηέξ επζεοιίεξ ημοξ. Δπμιέκςξ, απυ δεζηήξ
πθεονάξ, απαζηείηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ έθθμβδξ, αοηυκμιδξ οπυζηαζδξ, υπζ ηονίςξ ςξ
ιέζμ ζηακμπμίδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ αημιζηχκ επζεοιζχκ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα,
απαζηεί ηδ εέηδζδ ηδξ θμβζηήξ ηαζ εθεφεενδξ οπυζηαζδξ πάκς απυ υθα ηα άθθα. Σμ
δεφηενμ επζπείνδια είκαζ υηζ ηα πμθφηζια πνάβιαηα έπμοκ αλία ιυκμ υηακ
αλζμθμβμφκηαζ απυ ημκ άκενςπμ. Ζ αλία ημοξ είκαζ πανάβςβδ απυ ημ βεβμκυξ υηζ
ελοπδνεημφκ ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ιαξ. Αηυια ηαζ δ εοπανίζηδζδ, πμο
εηηζιμφιε έπεζ ιυκμ πανάβςβδ αλία, πμο ζδιαίκεζ υηζ δ αλία ελανηάηαζ απυ ημ
βεβμκυξ υηζ ηα άημια ημ επζεοιμφκ.
Κάπμζμξ εα επέιεκε υηζ μζ αλίεξ έπμοκ δζηαζμφπμοξ δζυηζ δεκ εα οπήνπακ εάκ δεκ
οπήνπακ άκενςπμζ πμο εα ηζξ εηηζιμφζακ. Σίπμηα δεκ εα ήηακ ηαθυ ή ηαηυ ζε έκακ
ηυζιμ ζηενμφιεκμ απυ ζοκεζδδηά υκηα235. Αθθά ημ βεβμκυξ υηζ μζ αλίεξ δεκ εα
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Bλ. Groundwork of the Metaphysics of Morals (tr. H. J. Paton, Harper BC Row, 1909, pp. 80-116) και
The Metaphysical Principles of Virtue: Part 11 of the Metaphysics of Morals (tr. James Ellington, Bobbs
Merrill, 1981, 82-85). Θ αυτοκτονία ςυηθτείται ςτο Kant’s Lectures on Ethics (tr., Louis Infield, Harp&
Row, 1930, 147-159).
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οπήνπακ πςνίξ πζεακμφξ εηηζιδηέξ δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ εα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ
ηάπμζμκ. Οζ αλίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ πζεακμφξ εηηζιδηέξ δζυηζ είκαζ ηακμκζζηζηέξ βζα
αλζμθυβδζδ236. Αοηυ ζδιαίκεζ βζα κα είκαζ ηάηζ αλζυθμβμ εα πνέπεζ κα είκαζ ζεααζηυ,
αβαπδηυ, επζεοιδηυ, πμθφηζιμ ή ηάηζ άθθμ. Έηζζ, ημ βεβμκυξ υηζ δ αλία πνέπεζ κα
είκαζ ζηακή κα πνμένπεηαζ απυ ηάπμζμκ πμο εα ηένδζγε ή εα είπε ηάπμζμ ηαθυ απυ
αοηυ. Οζ αλίεξ απαζημφκ έκακ πζεακυ αλζμθμβδηή αθθά υπζ έκακ πζεακυ δζηαζμφπμ.
Ζ έκκμζα βζα ημ ηζ είκαζ ηαθυ βζα έκα άημιμ εα ελμιμζςκυηακ ιε ημ ηζ είκαζ θμβζηυ
βζα αοηυκ. Θα πνέπεζ υιςξ, κα βκςνίγμοιε μηζδήπμηε θμβζηυ βζα ηάπμζμκ δεκ εα ήηακ
απαναίηδηα ζηα δζηά ημο εκδζαθένμκηα. Μία πεζζηζηή ακάθοζδ βζα ημ ηαθυ ημο
ακενχπμο είκαζ αοηή πμο πνμηάεδηε απυ ημκ Stephen Darwall πμο ζοιθςκεί υηζ
είκαζ ηαθυ βζα ημ άημιμ υηζ είκαζ θμβζηυ κα επζεοιεί πνμξ υθεθμξ ημο237. Ο Darwall
ζοιθςκεί υηζ ημ ηαθυ εκυξ αηυιμο είκαζ έκα θμβζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ επζεοιίαξ βζα
ηαεέκακ πμο εκδζαθένεηαζ βζα αοηυ ημ πνυζςπμ. οιθςκεί υηζ αηυια ημ ίδζμ ημ
πνυζςπμ είκαζ θμβζηά οπμπνεςιέκμ κα θνμκηίγεζ βζα ημ ηαθυ ημο ιυκμ ηυζμ υζμ
θνμκηίγεζ βζα ημ πνυζςπμ ημο μπμίμο είκαζ ημ ηαθυ – αοηυ είκαζ, μ εαοηυξ ημο238.
Κάπμζεξ θμνέξ υηακ ηάπμζμξ ζοκεζδδημπμζεί υηζ ιπμνεί κα έηακε ηάηζ ηαθυ ή
κηνμπζαζηζηυ, αζζεάκεζαζ άπνδζημξ ζακ άημιμ. Μπμνεί ηάπμζεξ θμνέξ κα ιζζεί ηαζ
ημκ εαοηυ ημο. Καζ εηεί δεκ έπεζ πζα ζδιαζία βζα ημ άημιμ εάκ δ γςή ημο
ζοιπενζθένεηαζ ηαθά ή ηαηά δζυηζ βζα ημκ εαοηυ ημο δεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ηαθυ.
Σμ ηαθυ εκυξ αηυιμο έπεζ ιυκμ οπμεεηζηή αλία, πμο ελανηάηαζ απυ ηδκ αλία ημο ίδζμο
ημο εαοημφ ημο. Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακάθοζδ ημο Darwall, δ επζεοιία βζα ημ ηαθυ
ελανηάηαζ απυ ηδκ ακδζοπία πμο έπεζ ηάπμζμξ βζα ημκ εαοηυ ημο239. Ζ αλία πμο έπεζ
έκα άημιμ βζα ημκ εαοηυ ημο αθθά υπζ βζα ημκ μπμζμκδήπμηε απυ ηδ αάζδ ηδξ δεζηήξ
εεςνίαξ ημο Kant. Ο υνμξ ημο Kant βζα αοηή ηδκ αλία είκαζ δ «αλζμπνέπεζα» ηαζ
ακαβκςνίγεζ ηδκ αλζμπνέπεζα ζε υθα ηα άημια πάνδ ζηδκ έθθμβδ θφζδ ημοξ. Αοηυ
πμο απαζηεί δ δεζηή απυ ειάξ, ζφιθςκα ιε ημκ Κant, είκαζ κα ζεαυιαζηε ηδκ
αλζμπνέπεζα ηςκ αηυιςκ240. Ζ αλζμπνέπεζα ημο αηυιμο είκαζ ιία αλία πμο δζαθένεζ
απυ ημκ εκδζαθένμκ ημο.
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Θ κατανόθςθ αυτισ τθσ αρχισ εξθγείται από το άρκρο του Θill, 1980, 84-99.
Βλ. Κant, 1984 και Kant, I. 1930, 149, 153.
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Βλ. Hill, 1980, 84-99.
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Αυτι θ άποψθ τθσ θκικισ κεωρίασ παρουςιάηεται από τον Hampshire, S, 1977,ςελ. . 1-55.
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Ο Sartre και ο Κant διαφζρουν, φυςικά, ςτον τρόπο με τον οποίο «δθμιουργοφμε τισ αξίεσ». Ο
Kant υποςτθρίηει ότι οι θκικζσ αρχζσ είναι αυτό-επιβαλλόμενεσ από τθ φφςθ μασ ςαν ελεφκερα και
237

72

Αοηυ πμο θαίκεηαζ κα θείπεζ απυ ηζξ πμθθέξ ζογδηήζεζξ βζα ηδκ εοεακαζία ηαζ ηδκ
αοημηημκία είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ εα ηάκεζ ηδκ γςή ημο αηυιμο πενζζζυηενμ απυ ιία
ζοκαθθαβή ηυζημοξ-ςθέθεζαξ. Σμ δζηαίςια ημο αζεεκμφξ κα γήζεζ πενζθαιαάκεζ ημ
δζηαίςια κα ιδκ ηενιαηζζηεί δ γςή ημο. Αθθά αοηυ ημ δζηαίςια ημο δίκεζ ιία
πνμζηαηεοηζηή επζθμβή κα γήζεζ ή κα πεεάκεζ. Δάκ μ αζεεκήξ απμθαζίζεζ κα πεεάκεζ,
παναζηείηαζ απυ ημ δζηαίςια ημο κα γήζεζ. Παναζημφιεκμξ απυ ημ δζηαίςια ημο,
απεθεοεενχκεζ ημοξ άθθμοξ (ίζςξ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ) απυ ημ ηαεήημκ
ημο κα ιδκ ημκ ζημηχζεζ.
ε έκα πνυζθαημ δμηίιζμ, δ Frances Kamm επζπεζνεί κα απακηήζεζ ζηζξ
ακηζεέζεζξ ημο Kant ςξ αημθμφεςξ241: «Αο ππνζέζνπκε όηη ε δσή πεξηιακβάλεη ηόζν
αθόξεην πόλν πνπ ε δσή θάπνηνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζε απηόλ ηνλ πόλν. Σε ηέηνηεο
πεξηπηώζεηο,

θάπνηνο

ζα

κπνξνύζε

λα

αξλεζεί

ηε

ηηκή

λα

είλαη

πξόζσπν…αλαγλσξίδνπκε ηελ κεγάιε αμία ηνπ λα απνηειεί θάπνηνο πξόζσπν…(θαη
ήδε) θάπνηεο θαθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα επηζθηάδνπλ απηή ηε κεγάιε αμία». Δδχ δ
Kamm ζζπονίγεηαζ υηζ ηάπμζμξ ιπμνεί κα αθέπεζ ηδ γςή ζακ απθή επζθμβή, αηυια ηαζ
ακ απμδεπυιεκμξ ηδκ άπμρδ ημο Kant, βζα ηδκ αλία ημο ςξ πνυζςπμ. Ζ αλζμπνέπεζα
εκυξ πνμζχπμο δεκ είκαζ ηάηζ πμο ιπμνμφιε κα απμδεπημφιε ή κα απμννίρμοιε,
αθμφ δεκ απμηεθεί αλία βζα αοηυ. Όιςξ είκαζ ιία αλία ιέζα ημο, ηδκ μπμία ιπμνεί
ιυκμ κα πανααζάζεζ ή κα ζεααζηεί. Καηά ημκ Kant, δ ζδέα υηζ δ αλζμπνέπεζα ιπμνεί
κα αζηζμθμβήζεζ ημ εάκαημ ηάπμζμο πνμζχπμο δεκ είκαζ ζοιααηή ιε ηδκ έκκμζα ηδξ
αλζμπνέπεζαξ, ςξ εββεκή αλία. Ζ αλζμπνέπεζα είκαζ αοηυ πμο μ Kant μκμιάγεζ «αοημφπανηηδ» αλία - ιία αλία ζηδκ μπμία είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κα ακηαπμηνζεμφιε υηακ
ήδδ οπάνπεζ. Ζ αλία ηςκ πνμζχπςκ δεκ ιαξ οπμπνεχκεζ κα ιεβζζημπμζήζμοιε ημκ
ανζειυ ηςκ ακενχπςκ κα οπάνπμοκ, αθθά ιαξ οπμπνεχκεζ ιυκμ κα ζεααζημφιε ηα
πνυζςπα πμο οπάνπμοκ. Απμηεθεί πενζζζυηενμ εέια ζοιπενζθμνάξ πνμξ αοηά ηα
πνυζςπα242.
Ζ ακηίεεζδ ημο Kant δεκ είκαζ υηζ ηαηαζηνέθεζ ηάηζ πμο έπεζ αλία, ζηδκ
αοημηημκία αοηή ηαεαοηή, αθθά υηζ δ αοημηημκία πμο δζαπνάηηεηαζ έπεζ ζημπυ κα
απμηηήζεζ ηάπμζμ υθεθμξ ή κα απμθφβεζ ηάπμζα αθάαδ. Δπμιέκςξ, δ αοημηημκία πμο
ζλλογα όντα ενϊ ο Sartre βλζπει όλεσ τισ αξίεσ δθμιουργθμζνεσ από ατομικζσ επιλογζσ, ελεφκερεσ
από όλουσ τουσ αντικειμενικοφσ ζλλογουσ περιοριςμοφσ.
241
Kamm, 1997, 20- 23.
242
Θ ερμθνεία του Kant που εκφράηεται ςε αυτι τθν παράγραφο δεν είναι αντιφατικι. Εδϊ
υποςτθρίηεται ωσ "Αγάπθ ςαν θκικό ςυναίςκθμα."
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δζαπνάηηεηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ είκαζ πμο οπμηζιάεζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο πνμζχπμο,
ακηαθθάζζμκηαξ ημ πνυζςπμ ημο βζα εκδζαθένμκηα αβαεά. Αοηή δ ενιδκεία ηδξ
ακηίεεζδξ ημο πνμξ ηδκ αοημηημκία αθήκεζ ακμζηηυ ημ εκδεπυιεκμ υηζ δ αλζμπνέπεζα
ημο αηυιμο ιπμνεί κα αζηζμθμβεί ηδκ αοημηημκία ζε άθθα πθαίζζα, ακ δ αοημηημκία
ζοκζζημφζε ιία ηαηάθθδθδ έηθναζδ ζεααζιμφ ζημ πνυζςπμ ηάπμζμο. Ο
ηακηζακζζιυξ εα ήηακ ηυηε ζε εέζδ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ ακηίθδρδ κα πεεαίκεζ ηάπμζμξ
ιε αλζμπνέπεζα. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ θνάζδ «λα πεζάλεη θάπνηνο κε αμηνπξέπεηα»
είκαζ εκδεπμιέκςξ παναπθακδηζηή ηαεχξ δεκ είκαζ δεζηά απμδεηηυξ μ εάκαημξ ημο
αηυιμο υζμ ιπμνεί κα θένκεζ εζξ πέναξ ηδ γςή ημο ιε αλζμπνέπεζα. Ζ θεζημονβζηή
έκκμζα είκαζ ακαλζμπνεπήξ γςή ηαζ υπζ αλζμπνεπήξ εάκαημξ 243. Όηακ έκα άημιμ δεκ
ιπμνεί κα οθίζηαηαζ γςή ηαζ αλζμπνέπεζα, μ εάκαημξ ημο ιπμνεί κα είκαζ πνάβιαηζ
δεζηά αζηζμθμβδιέκμξ. Κάπμζεξ θμνέξ είκαζ επζηνεπηυ, αηυια ηαζ οπμπνεςηζηυ, κα
ηαηαζηνέρεζ ακηζηείιεκα αλζμπνέπεζαξ εάκ ιπμνμφζε οπυ άθθεξ ζοκεήηεξ κα
επζδεζκχζεζ ή κα πανααζάζεζ αοηή ηδκ αλία. Γζα πανάδεζβια, δ δεζηή οπμπνέςζδ κα
ηαθεί ή κα ηαεί ημ πηχια, είκαζ ιία οπμπνέςζδ βζα κα ιδκ ημ αθήζεζ ηάπμζμξ κα
πνμζαθδεεί. Φοζζηά, δ αλία πμο ηθδνμκμιμφκ απθά πνάβιαηα, υπςξ αζαθία ή
ζδιαίεξ, εα πνέπεζ κα είκαζ δζαθμνεηζηή απυ αοηέξ πμο ηθδνμκμιμφκ ηα πνυζςπα βζα
πάνδ ηδξ έθθμβδξ θφζδξ ημοξ. Αθθά υθεξ αοηέξ μζ αλίεξ ακήημοκ ζε ιία μιάδα, δ
μιάδα ηδξ αλζμπνέπεζαξ-αλζχκ, ηδξ μπμίαξ ηα παναηηδνζζηζηά είκαζ υηζ γδημφκ
εοθάαεζα ή ζεααζιυ244.
ημ ενχηδια, ηζ είκαζ αοηυ πμο ζοκζζηά ηδκ απχθεζα ηδξ αλζμπνέπεζαξ βζα έκα
πνυζςπμ? Ζ αλζμπνέπεζα δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ειθάκζζδξ ή ηάπμζαξ
ζοβηεηνζιέκδξ εέζδξ ή ιε ημκ εαοιαζιυ ή ηδκ εηηίιδζδ πμο ιπμνεί κα έπμοκ ιεηαλφ
ημοξ μζ άκενςπμζ. φιθςκα ιε ημκ Kant, αοηυ πμο μζ άκενςπμζ πνέπεζ κα ζεααζημφκ
είκαζ δ έθθμβδ θφζδ ημο εκυξ πνμξ ημκ άθθμκ. Ζ Kamm ζζπονίγεηαζ υηζ μ πυκμξ πμο
ηαθαζπςνεί ημκ αζεεκή ειπμδίγεζ ηδκ έθθμβδ θφζδ ημο κα επζθέλεζ μπμζμκδήπμηε
άθθμ ζημπυ εηηυξ απυ ηδκ ακαημφθζζδ ημο. Δάκ δ εοεακαζία δείπκεζ κα αζηζμθμβείηαζ
ζημ πανάδεζβια ηδξ Kamm, μ θυβμξ δεκ είκαζ υηζ δ ακαημφθζζδ ημο αζεεκμφξ απυ
ημκ πυκμ είκαζ πζμ ζδιακηζηή απυ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο ςξ πνυζςπμ. Ο θυβμξ είκαζ
πενζζζυηενμ υηζ μ πυκμξ έπεζ ήδδ οπμκμιεφζεζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αζεεκμφξ ηυζμ
ακεπακυνεςηα. Δπμιέκςξ, ημ πανάδεζβια οπμζηδνίγεζ ημκ ηενιαηζζιυ βζα πάνδ ηδξ
243
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Velleman, 1999, 606-628.
Για πλθρζςτερθ ανάλυςθ βλ. Th. Hill (1983).
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αλζμπνέπεζαξ, υπζ βζα πάνδ ηδξ ζδζμηέθεζαξ ημο. Ζ ζδέα υηζ δ αλζμπνέπεζα ιπμνεί κα
αζηζμθμβήζεζ ημκ εάκαημ εκυξ αηυιμο ιπμνεί κα δείπκεζ αζφιααηδ ιε ηδκ ακηίθδρδ
ημο Kant βζα ηδκ αλζμπνέπεζα ςξ ιία αλία εββεκή ζημ άημιμ. Καηά ηδκ Kamm, μ
πυκμξ είκαζ «ηαηυ» πνάβια, θοζζηά, αθθά αιθζαάθθεζ, ακ ιπμνεί κα δζηαζμθμβήζεζ
μηζδήπμηε ζε ζπέζδ ιε ηδκ εοεακαζία ηαζ ηδκ οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία, εηηυξ εάκ
βίκεηαζ αθυνδημξ. Ακ μ πυκμξ είκαζ, πνάβιαηζ, αθυνδημξ, δεκ είκαζ πζα έθθμβμ υκ,
ηαεχξ δζαθφεηαζ απυ ημκ πυκμ. Αηυια ηαζ ακ απμθαιαάκεζ ηάπμζεξ ζηζβιέξ
εοπανίζηδζδξ ηαζ δζαφβεζαξ, δζαθφεηαζ πανυθα αοηά ιε ημκ πνυκμ.
Όηακ αθμνά ημ ζπεδζαζιυ ηδξ δδιυζζαξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ οπμαμδεμφιεκδ
αοημηημκία, επζηνέπμκηαξ απθά ζημοξ ακενχπμοξ κα πνμηζιήζμοκ ημκ εάκαημ ιπμνεί
κα ελαθείρεζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο ηάκμοκ ηάπμζμοξ ακενχπμοξ κα γμοκ, δδιζμονβχκηαξ
έηζζ κέμοξ οπμρήθζμοξ βζα ηενιαηζζιυ 245. Ζ κμιζιμπμίδζδ εα ιπμνμφζε, επμιέκςξ,
κα πνμηαθέζεζ αθάαδ ζε ακενχπμοξ πμο είκαζ πνμξ ημ πανυκ παναηδνδηέξ ζηδ
δζαιάπδ. Απυ ηδκ άθθδ, δεκ ιπμνμφιε κα ζηενήζμοιε ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ηδκ
επζθμβή ιε ηδκ μπμία είκαζ δεζηά επζηνεπηυ απθά δζυηζ ηάπμζμζ άκενςπμζ εα ήηακ
ηαθφηενα πςνίξ αοηή. Γζα πανάδεζβια, μ Σhomas Hill, ειπκευιεκμξ απυ βεκζηυηενεξ
ηακηζακέξ ημπμεεηήζεζξ πνμηείκεζ ηδκ δζηαζμθυβδζδ μνζζιέκςκ ιμνθχκ αοημηημκίαξ,
εθυζμκ δ αανφηαηδ πάεδζδ ηαζ μ ααάζηαπημξ πυκμξ οπμκμιεφμοκ ηδκ αοημκμιία ηαζ
ηαηά ζοκέπεζα ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αζεεκμφξ ιε απμηέθεζια κα ηαηαζηνέθμοκ ηδκ
«ακενχπζκδ ζδζυηδηά» ημο246 .
Δηείκμ πμο εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί είκαζ υηζ ζηδκ ηνέπμοζα πναηηζηή ιαξ
ααζζγυιαζηε ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ άζηδζδ ηάπμζαξ ζηακυηδηαξ ακαβκχνζζδξ ηδξ
δεζηήξ ζδιαζίαξ ή ζπμοδαζυηδηαξ ημο πνμαθήιαημξ πμο ιαξ απαζπμθεί ηάεε θμνά.
Φαίκεηαζ πςξ πνδζζιμπμζμφιε ζζςπδνά μνζζιέκμοξ ηακυκεξ αλζμθυβδζδξ ηδξ δεζηήξ
ζδιαζίαξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα ζοκαπεμφκ αοζηδνά απυ ηζξ ανπέξ ηδξ ηαηδβμνζηήξ
πνμζηαηηζηήξ. Ακηίεεηα, μζ ανπέξ αοηέξ ενιδκεφμκηαζ ηαζ εθανιυγμκηαζ ιε ακαθμνά
ζε έκα εονφηενμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ πμο δζαιμνθχκεζ ηδκ εοαζζεδζία ιαξ πνζκ απυ
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Velleman, 1992, 665-681.
Θill Jr., ό.π Για τισ ςχετικζσ απόψεισ του Κant, βλ. το «τζλειο» κακικον τθσ αποφυγισ τθσ
αυτοκτονίασ ςτα Θεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π. 72-73, αλλά πρβλ. και Ι. Kant, Lectures on
Ethics, edit. by Peter Heath and J.B. Schneewind, transl. by Peter Heath, Cambridge: Cambridge
University Press, 1997, xvii, 70-1, 124, 126-7, 144-9, 161, 163, 342, 348-9, 368-70, 381 (Ak. 27:14271429, 27:343-347, 369-376, 391-394, 594-595, 602-603, 627-630, 642-643) όπου εκφράηεται κάποια
αμθχανία απζναντι ςτο πρόβλθμα και υιοκετείται εν μζρει καηουιςτικι αντιμετϊπιςθ οριςμζνων
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ηδκ εηοιδβμνία ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ ζηδ ιζα ή ηδκ άθθδ εηδμπή ηδξ. ημ
παναπάκς πανάδεζβια, εα ηνίκαιε υηζ δ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα πνμθακχξ
ζοιπενζθαιαάκεζ ηδ ζημζπεζχδδ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή, πναηηζηή
άζηδζδ ηδξ αοημκμιίαξ ιαξ. ´Δηζζ, δεκ απμηεθεί ακηίθαζδ ιέζα ζηδ ζφθθδρδ ημο
ηαεμθζημφ κυιμο πμο επζπεζνμφιε κα θακηαζημφιε, λεηζκχκηαξ απυ ημ βκχιμκα ιδ
ζοκέπζζδξ ηδξ γςήξ, ή αηυια ηαζ ιέζα ζηδ εέθδζή ιαξ κα επζαζχκμοιε ή κα
απμθαζίγμοιε ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ κα δχζμοιε ηέθμξ ζε ιζα άεθζα φπανλδ. Σμ
ηίκδηνυ ιαξ δε εα είκαζ δ απμθοβή ημο πυκμο, αθθά αηνζαχξ μ ζεααζιυξ ζηδκ
ακενχπζκή ζδζυηδηά ιαξ ςξ μνεμθμβζηά ηαζ εθεφεενα υκηα.
Ζ Barbara Ζerman ελδβεί ιε πεζζηζηυ ηνυπμ βζαηί είκαζ απαναίηδηδ δ θεζημονβία
ηέημζςκ «ηακυκςκ δεζηήξ ζδιαζίαξ» (rules of moral salience)
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. φιθςκα ιε ηδκ

ακάθοζή ηδξ, ακ ηαζ μζ ηακυκεξ αοημί δεκ πανάβμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ηαηδβμνζηή
πνμζηαβή ζοιθςκμφκ ιε ημ ααεφηενμ πκεφια ημο δεζημφ κυιμο, πμο, υπςξ
οπμζηδνίλαιε, εηθνάγεηαζ πθδνέζηενα, αιεζυηενα ηαζ ζαθέζηενα ιέζα απυ ηδ
δζαηφπςζδ ηδξ «ακενςπυηδηαξ ςξ αοημζημπμφ»248.
Χζηυζμ ζε αοηυ ημ ζδιείμ ηα πνάβιαηα πενζπθέημκηαζ. Ζ Herman πζζηεφεζ υηζ
είκαζ δοκαηή δ απμθοβή ημο ζπεηζηζζιμφ πμο θαίκεηαζ κα πνμαάθθεζ ςξ ηίκδοκμξ, ακ
δεπημφιε

ηδκ

ελάνηδζδ

ηδξ

ενιδκείαξ

ηδξ

ηαηδβμνζηήξ

πνμζηαβήξ

απυ

δζαθμνεηζημφξ ηακυκεξ δεζηήξ ζδιαζίαξ, ακάθμβα ιε ηδκ ημζκςκία ή ηδκ ζζημνζηή
πενίμδμ ζηδκ μπμία ακαθενυιαζηε. Σμκίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ηνζηζηήξ δζυνεςζήξ ηαζ
ιέζα απυ ηδκ ίδζα ηδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηςκ ανπχκ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ.
Πανάθθδθα, δέπεηαζ υηζ είκαζ εθζηηή δ ακαβκχνζζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ή ιδ ιε ημκ
δεζηυ κυιμ πμθζηζζιζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ μιάδςκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα
επζηαθεζημφκ ςξ δζηαζμθμβία ηδκ ζδζαζηενυηδηα ή ηδκ ακεπάνηεζα ηςκ δζηχκ ημοξ
ηακυκςκ δεζηήξ ζδιαζίαξ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ Ναγί249.
ε αοηυ ημ ζδιείμ εα ιπμνμφζαιε κα δζαηνίκμοιε ηδκ απυηθζζδ απυ ημ
αθεηδνζαηυ

ηακηζακυ

ιμκηέθμ

ζηδκ

ηαηεφεοκζδ

κευηενςκ

ιεεμδμθμβζηχκ

πνμζεββίζεςκ, υπςξ αοηή πμο οπμδεζηκφεζ δ «ακαζημπαζηζηή» ζζμννμπία ημο
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Rawls250. ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ εα ιζθμφζαιε βζα ακαζημπαζηζηή ζζμννμπία
ιεηαλφ ηςκ ηακυκςκ δεζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ ηςκ ανπχκ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ.
Καζ εδχ ακανςηζέηαζ ηακείξ ιήπςξ εα ήηακ εειζηυ κα πνμπςνήζμοιε αηυιδ
πενζζζυηενμ ζηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ απυρεςκ ημο ίδζμο ημο Κant, ηαηαθεφβμκηαξ ζε
έκα άθθμ ααζζηυ ηείιεκμ ημο θζθμζυθμο, ιε ζημπυ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ιζα
ζοββεκή έκκμζα πμο ίζςξ δεκ έπεζ αλζμπμζδεεί υπςξ εα έπνεπε απυ ηδκ ηακηζακή
δεζηή πανάδμζδ.
Πνυηεζηαζ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ «ακαζημπαζηζηήξ ηνίζδξ» (reflektierendes Urteil)
πμο ζφιθςκα ιε ημκ Kant, «Δάλ είλαη δεδνκέλν ην θαζνιηθό (ν θαλόλαο, ε αξρή, ν
λόκνο), ηόηε ε θξηηηθή δύλακε ε νπνία ππάγεη ην εηδηθό ζε εθείλν (αθόκε θαη όηαλ σο
ππεξβαηνινγηθή θξηηηθή δύλακε αλαθέξεη a priori ηνπο όξνπο, ζύκθσλα κε ηνπο
νπνίνπο θαη κόλν κπνξεί λα γίλεη ππαγσγή ζε εθείλν ην θαζνιηθό) είλαη θαζνξηζηηθή.
Δάλ όκσο είλαη δεδνκέλν κόλν ην εηδηθό, γηα ην νπνίν ε θξηηηθή δύλακε πξέπεη λα βξεη
ην θαζνιηθό, ηόηε είλαη απιώο αλαζηνραζηηθή»251.
Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ζφκημιδ αοηή ηνζηζηή ακαζηυπδζδ ενιδκεοηζηχκ
δοζημθζχκ ηαζ πνμηεζκυιεκςκ θφζεςκ, πνέπεζ ιάθθμκ κα ακαβκςνίζμοιε ηα υνζα ηδξ
εθανιμβήξ ηςκ ηακηζακχκ απυρεςκ. Ακηί θμζπυκ κα επζδζχημοιε ηδκ ζοκεπή ηαζ
απμηθεζζηζηή εθανιμβή ηδξ δεζηήξ θζθμζμθίαξ ημο Κant, ή έζης ηδ δζαιυνθςζδ
ιζαξ αοζηδνήξ ηακηζακήξ δεζηήξ, απυθοηα πζζηήξ ζημ πκεφια ημο ζοββναθέα ηδξ
Κνζηζηήξ ημο Πναηηζημφ Λυβμο, εκδεπμιέκςξ εα έπνεπε κα ανηεζημφιε ζηδκ
επελενβαζία ιζαξ ηακηζακήξ «δεζηήξ εζηυκαξ ημο ηυζιμο..» Καηαθαααίκμοιε θοζζηά
βζαηί δ ηακηζακή δεζηή ζηέρδ δεκ εα ήηακ δοκαηυκ κα ααζζζηεί ζημοξ ιδπακζζιμφξ
ηδξ ακαζημπαζηζηήξ ηνίζδξ, πςνίξ κα αοημαηονςεεί ςξ πνμζπάεεζα παναβςβήξ
ηακμκζζηζηχκ ανπχκ ηδξ πνάλδξ.
3.6. Πποηάζειρ
Σμ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ απμηεθεί έκα πενίπθμημ γήηδια ηαεχξ ζε υπμζμ δεζηυ
πθαίζζμ ηαζ εάκ ζηδνζπημφιε πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήλμοιε ζε ιία ζοιθςκία βζα ημ
εάκ δ εοεακαζία είκαζ δεζηά επζηνεπηή ή υπζ, μ εάκαημξ ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηδκ
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Για τθν ζννοια τθσ αναςτοχαςτικισ ιςορροπίασ, (reflective equilibrium) – κεωρθτικϊν αρχϊν και
«καλά ςτακμιςμζνων» επί μζρουσ κρίςεων - που είχε προτακεί για πρϊτθ φορά από τον Nelson
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ημζκςκία ςξ «ηαηυξ». Ακ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ
ιπμνεί κα πνμηαθμφκ πμθοπθμηυηδηα, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ εοεακαζία ελεηάγεηαζ
ςξ επζθμβή βζα εάκαημ είκαζ ζδιακηζηυ κα ιεηαηζκήζμοιε υζα ζοκαζζεήιαηα
ζπεηίγμκηαζ ιε αοηυκ.
οβηεηνζιέκα, εα βίκεζ ακαθμνά ζε έκα δεμκημθμβζηυ πθαίζζμ πμο δείπκεζ υηζ δ
εοεακαζία είκαζ δεζηά επζηνεπηή. Ο Vaughn είπε δδθχζεζ υηζ: «Οη δενληνινγηθέο
ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε oξζόηεηα ησλ ελεξγεηώλ δελ θαζνξίδεηαη κόλν από ηηο
ζπλέπεηεο ηνπο αιιά κεξηθώο ή απνθιεηζηηθά από ηελ εγγελήο θύζε ηνπο252».
Πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφιε κα εκενβμφιε δεζηά, δ δεμκημθμβία οπμζηδνίγεζ υηζ, ημ
άημιμ πνέπεζ κα αημθμοεεί ημ δεζηυ ηαεήημκ πνμξ ημοξ άθθμοξ.
ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία, μζ πνμηάζεζξ πμο εα πανμοζζάζς είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
1) δ εκενβδηζηή ηαζ δ παεδηζηή εοεακαζία είκαζ δεζηά επζηνεπηή αθμφ δ δοκαηυηδηα
επζθμβήξ ηςκ αζεεκχκ ημοξ επζηνέπεζ κα εκενβμφκ πάκς απυ ηδκ αοημκμιία ημοξ ηαζ,
2) δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ εκενβδηζηή ηαζ ζηδκ παεδηζηή εοεακαζία, απυ ιυκδ ηδξ,
ιεζχκεζ ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ ηαεχξ αοηυ ανίζηεζ ηάπμζμκ δνςκ οπμηείιεκμ
ςξ ελςηενζηυ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ αζεεκή πμο εκενβεί ςξ δνςκ (agent).
3) δ εοεακαζία ηαζ δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία είκαζ επζηνεπηή ζε
μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ ηακηζακή εεςνία ηαζ εζδζηυηενα ηζξ
δζαηοπχζεζξ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ
οβηεηνζιέκα, εα πενζβναθεί έκα δεμκημθoβζηυ δεζηυ πθαίζζμ επζηεκηνςιέκμ
ζημκ αζεεκή ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εοεακαζίαξ ηαεχξ δ θφζδ αοηχκ ηςκ πενζπηχζεςκ
ελανηάηαζ απυ ηδ ζοκαίκεζδ ημο αζεεκμφξ.
H δεμκημθμβία πμο επζηεκηνχκεηαζ ζημκ αζεεκή είκαζ ιία εεςνία πμο ααζίγεηαζ
πενζζζυηενμ ζηα δζηαζχιαηα πανά ζημ ηαεήημκ. Δίκαζ δεμκημθμβζηυ υηακ ηάπμζμξ
εα πνέπεζ κα ακαθφζεζ ηδκ εκένβεζα απυ ιυκδ ηδξ ηαζ υπζ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ, χζηε κα
ηαεμνίζεζ ηδκ μνευηδηα αοηήξ. Οζ άκενςπμζ έπμοκ έκα εββεκέξ δζηαίςια κα ιδκ
πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμξ υθεθμξ άθθςκ, ηαζ αοηυ ιπμνεί κα παναπέιπεζ ζηδκ ανπή
ηδξ αοημκμιίαξ ημο Kακη χζηε κα δζηαζμθμβήζεζ ημκ ζζπονζζιυ υηζ μ άκενςπμξ δεκ
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εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηφνζμ ιέζμ ζημκ ζημπυ ημο άθθμο. H ανπή ηδξ
αοημκμιίαξ ημο Κακη είκαζ πνήζζιδ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε υθα ηα αζμδεζηά γδηήιαηα, ηαζ
ηονίςξ ηδκ εοεακαζία. Ο Vaughn253 ζοκμρίγεζ ηδκ ανπή ημο ζεααζιμφ ημο Κακη βζα
ηα πνυζςπα χζηε κα ζοιπενζθάαεζ κα ιδκ πνδζζιμπμζμφκ ημ πνυζςπμ ςξ απθυ ιέζμ.
Ακαβκςνίγμκηαξ υηζ μζ άκενςπμζ έπμοκ εββεκή αλία, αοηή δ αλία δεκ απμκέιεηαζ ζε
αοημφξ. Η εγγελήο αμία ησλ αλζξώπσλ «πξνέξρεηαη από ηε θύζε ηνπο σο ειεύζεξα,
έιινγα όληα ηθαλά λα θαηεπζύλνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο δηθνύο
ηνπο ζθνπνύο θαη νξίδνληαο ηνπο δηθνύο ηνπο θαλόλεο κε ηνπο νπνίνπο ζα δήζνπλ254».
Πανυθμ πμο μ Κακη εα πίζηεοε υηζ δ εοεακαζία είκαζ δεζηά ακεπίηνεπηδ, δ ανπή βζα
ηδκ αοημκμιία είκαζ ζπεηζηή πνμηεζιέκμο κα ζοιθςκδεεί υηζ δ εοεακαζία είκαζ δεζηά
επζηνεπηή ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ αζεεκήξ έπεζ ζοκαζκέζεζ. Δπζπθέμκ, δ δζάηνζζδ
ιεηαλφ παεδηζηήξ ηαζ εκενβδηζηήξ εοεακαζίαξ ζηδκ μοζία ιεζχκεζ ηδκ αοημκμιία ημο
αζεεκμφξ.
3.7. Δπισειπήμαηα
Πμθθμί οπμζηδνίγμοκ υηζ μ Κακη εα ακηζηίεεημ ζηδκ αοημηημκία ζε ηάεε
πενίπηςζδ. Σμ επζπείνδια ημο Κακη βζα ηδκ αοημαβάπδ (self-love) οπμζηδνίγεζ υηζ
είκαζ ακήεζημ κα δζαπνάηηεζξ αοημηημκία ιε ζημπυ κα δζαθφβεζξ ιία επχδοκδ γςή
δζυηζ οπάνπεζ ιία «αληίζεζε ζε έλα ζύζηεκα ηεο θύζεο ηνπ νπνίνπ ν λόκνο ζα
θαηέζηξεθε ηε δσή κέζσ ηνπ ίδηνπ πνπ ελεξγεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηεγείξεη ηε
ζπλέρηζε ηεο δσήο255». Σμ ζοκαίζεδια ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ είκαζ δ αοημ-αβάπδ πμο
έπεζ ηδ θεζημονβία κα ζοκηδνεί ηδ γςή. Έηζζ, δ ηακηζακή θζθμζμθία δείπκεζ κα
απαβoνεφεζ ιε απυθοημ ηνυπμ ηδκ αοημηημκία.
Χζηυζμ, δ πμθοπθμηυηδηα ηδξ ηακηζακήξ δεζηήξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε
εηπθδηηζηά ζοιπενάζιαηα υηζ ηάπμζα άημια έπμοκ ηδκ δεζηή οπμπνέςζδ κα
ηενιαηίζμοκ ηδκ ίδζα ημοξ ηδ γςή. Άημια ιε πνυκζεξ ηαζ ακίαηεξ αζεέκεζεξ έπμοκ ηδκ
δεζηή οπμπνέςζδ κα δζαπνάλμοκ αοημηημκία πνζκ πάζμοκ ηδ θμβζηή ηαζ ηδκ
πνμζςπζηυηδηα ημοξ. ηδκ ηαηδβμνζηή πνμζηαηηζηή, μ Κακη ζοιθςκεί υηζ ιία
εκένβεζα υηακ δεκ ιπμνεί κα ηαεμθζηεοηεί, ηυηε είκαζ απμθφηςξ απαβμνεοηζηή.
οβηεηνζιέκα, μ Κακη πζζηεφεζ υηζ δ θμβζηή εκυξ αηυιμο είκαζ ιδ ζοκαθήξ δζυηζ “εα
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απαζημφζε ηδ πνήζδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα εθέβπεζ ηδκ ίδζα ημο ηδ γςή βζα κα
ηαηαζηνέρεζ ηδκ ζηακυηδηα ηάπμζμο κα εθέβπεζ ηδ γςή ημο-αοηυ ζδιαίκεζ κα είκαζ
δζαηεεεζιέκμξ βζα ηδκ φπανλδ ηαζ ιδ-φπανλδ ημο ίδζμο πνάβιαημξ256». Ζ ηακηζακή
θζθμζμθία οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρδ υηζ «δ αοημηημκία είκαζ ακήεζηδ δζυηζ πανααζάγεζ
ηδκ ανπή ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ αοημκμιίαξ ημο δεζημφ εηπνυζςπμο. Απυ αοηή ηδκ
πθεονά ηδξ θμβζηήξ, μ Cooley ζοιθςκεί υηζ υηακ δ ζοκέπζζδ ηδξ γςήξ μδδβεί ζηδκ
απχθεζα ηδξ δεζηήξ αοημκμιίαξ, μ ηενιαηζζιυξ αοηήξ ηδξ γςήξ απμηεθεί δεζηή
οπμπνέςζδ257. Όιςξ βζα ημ επζπείνδια ημο Cooley, μ Κακη εα πνέπεζ κα οπμεέζεζ υηζ
δ θμβζηή είκαζ δ ζδζμηηδζία (property) πμο δίκεζ ζημκ άκενςπμ ηδκ εββεκή
αλζμπνέπεζα ηαζ αλία. Γζα ηδκ αηνίαεζα, μ Κακη δδθχκεζ υηζ «ε αμηνπξέπεηα ηεο
αλζξσπόηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα λνκνζεηεί ηνλ θαζνιηθό λόκν, αθόκα
θαη αλ ε θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο απνηειεί ηελ ίδηα ζηηγκή ππνθείκελν ηεο
ίδηαο λνκνζέηεζεο258». Έκαξ βκχιμκαξ εα πνέπεζ κα είκαζ θμβζηυξ χζηε κα αημθμοεεί
ηδκ ηαηδβμνζηή πνμζηαβή. Έηζζ, έκαξ πανάθμβμξ εηπνυζςπμξ δεκ έπεζ ακενχπζκδ
αλζμπνέπεζα. Ζ θμβζηή ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ « δ ζηακυηδηα κα αημθμοεεί ηακυκεξ, κα
ζπεδζάγεζ ζοιπενάζιαηα, κα βεκζηεφεζ, κα ηάκεζ εθεφεενεξ επζθμβέξ ηαζ κα αθθάγεζ
ζοιπενζθμνέξ υηακ ακαβκςνίγεηαζ δ αθήεεζα ιίαξ πνυηαζδξ ηαζ αθθδθμζοκδέζεςκ
ακάιεζα ζηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ηδκ πνυηαζδ259». Γζα πανάδεζβια, δ άκμζα απμηεθεί
ιία εβηεθαθζηή δζαηαναπή πμο μδδβεί ζηδκ απχθεζα ηδξ θμβζηήξ, ηαζ ηαηά επέηηαζδ
ηαζ ζηδκ ακενςπυηδηα, ζφιθςκα ιε ημκ Κακη. Ο Κακη ζοιθςκεί υηζ ηα πανάθμβα
υκηα έπμοκ θοζζηή γςή, αθθά υπζ δεζηή γςή. Μία θοζζηή γςή είκαζ δ αζμθμβζηή γςή
εκυξ ζχιαημξ πμο γεζ αζμθμβζηά. Όιςξ, ιία δεζηή γςή ειπενζέπεζ ηδκ ελήβδζδ, ηδκ
αοημκμιία ηαζ ηδ θμβζηή. Ζ δεζηή γςή είκαζ αοηή πμο δζαπςνίγεζ έκα γχμ απυ ημκ
άκενςπμ. Κάπμζμξ πμο εα ηαηαζηεί ακίηακμξ ηαζ εα έπεζ πάζεζ ηδκ δεζηή γςή ημο
οπμαζαάγεηαζ ζημ επίπεδμ ημο γχμο, ή αηυια ηαζ ζημ επίπεδμ εκυξ ακηζηεζιέκμο. Σα
έθθμβα υκηα πμο πνμαθέπμοκ ηδκ πθήνδ έκανλδ ηδξ άκμζαξ εα πνέπεζ κα επζθέλμοκ
ακάιεζα ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζηήξ ή ηδξ δεζηήξ γςήξ260.
Ο Cooley οπμζηδνίγεζ ηδκ αοημηημκία πνζκ ηδκ έκανλδξ ιίαξ πνυκζαξ ηαζ ιδ
ακαζηνέρζιδξ αζεέκεζαξ. Γεκ πζζηεφεζ υηζ έκαξ αζεεκήξ πμο έπεζ πθήνδ άκμζα εα
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έπνεπε κα απμηεθεί οπμηείιεκμ ζε ηάεε ηαεήημκ κα πεεάκεζ, αθμφ παναιέκεζ κα ιδκ
οπάνπεζ ηάπμζμξ δεζηυξ εηπνυζςπμξ. Όιςξ, δ ηακηζακή θζθμζμθία οπμζηδνίγεζ υηζ
είκαζ πζμ ζδιακηζηυ ηα έθθμβα υκηα αοηυ πμο εα έπνεπε κα εφπμκηαζ ακηί αοηυ πμο
εφπμκηαζ. Ακαθοηζηυηενα, μζ αζεεκείξ πμο πνμαθέπμοκ ιία ζμαανή κυζμ ιε έηπηςζδ
ζηζξ δζακμδηζηέξ θεζημονβίεξ ημο εα έπνεπε κα εφπμκηακ κα ηενιαηίζμοκ ηδ γςή ημοξ.
Έηζζ, εάκ δεκ δζαπνάλμοκ αοημηημκία πνζκ κα ακαπηφλμοκ άκμζα ζε πνμπςνδιέκμ
ζηάδζμ, είκαζ ηαεήημκ ηςκ άθθςκ κα πναβιαημπμζήζμοκ αοηυ πμο εα έπνεπε μ
αζεεκήξ κα είπε ηάκεζ. Σα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ πμο επζεοιμφκ κα ζοκεπίζμοκ ηδ γςή
ημο αβαπδιέκμο πνμζχπμο ημοξ πμο πάζπεζ απυ ζμαανήξ ιμνθήξ άκμζα, έπμοκ έκα
πανάθμβμ επζπείνδια, ηαζ ιπμνεί επμιέκςξ κα αβκμδεεί. Χξ απμηέθεζια, μζ ζαηνμί
εα πνέπεζ κα δζαπνάηημοκ ηδκ εοεακαζία ζε ακμσημφξ αζεεκείξ βζα κα εηπθδνχζμοκ
ημ δεζηυ ηαεήημκ πμο μ αζεεκήξ άθδζε ακμθμηθήνςημ.
Οζ αζεεκείξ ιε ζμαανήξ ιμνθήξ άκμζα έπμοκ πάζεζ ηάεε ζηακυηδηα δεζηήξ
πνάλδξ. Έηζζ, ςξ απμηέθεζια, άθθμζ ιπμνεί κα εκενβμφκ πνμξ ημκ αζεεκή υπςξ εα
εκενβμφζακ πνμξ έκα ακηζηείιεκμ. Οζ αζεεκείξ ιε άκμζα απμηεθμφκ θμνηίμ βζα ηδκ
ημζκςκία ηα εα πνέπεζ κα απμιαηνφκμκηαζ ιέζς ηδξ εοεακαζίαξ261. Δπμιέκςξ, ακ
ηαζ δ αοημηημκία ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ απμηεθεί ιία ηαηυαμοθδ εκένβεζα
βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημοξ άθθμοξ, είκαζ ιία εκένβεζα ςθέθζιδ βζα ημκ ίδζμ ηαζ ημοξ
άθθμοξ ζηα πθαίζζα πνμζέββζζδξ ηδξ άκμζαξ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ, μζ ζαηνμί εα
έπνεπε κα έπμοκ ηδκ άδεζα κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ εοεακαζία πνμξ ημοξ αζεεκείξ
πμο πάζπμοκ απυ άκμζα πνμπςνδιέκμο ζηαδίμο ςξ εκένβεζα ςθέθεζαξ πνμξ ηδκ
μζημβέκεζα ημο αζεεκμφξ αθθά ηαζ βεκζηυηενα πνμξ ηδκ ημζκςκία.
ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ είκαζ δφζημθμ κα δμφιε πςξ δ ζοκέπζζδ ηδξ γςήξ εκυξ
αζεεκμφξ ιε πνυκζα ηαζ ιδ ακαζηνέρζιδ κυζμ εα ιπμνμφζε κα απμηεθεί υθεθμξ βζα
ημοξ άθθμοξ. Πανυθμ πμο ηάπμζα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ιπμνεί κα αζζεάκμκηαζ
εοπανίζηδζδ, άκεζδ ηαζ ιία αίζεδζδ αλίαξ βζα ημ αβαπδιέκμ πνυζςπμ ημοξ πμο
πανμοζζάγεζ άκμζα, βζα ακενχπμοξ ζε άθθεξ μζημβέκεζεξ πμο ακαθένμοκ υηζ αζχκμοκ
ζηνεξ βζα ημκ πενζμνζζιέκμ πνυκμ, ηδκ εκένβεζα ηαζ ηδκ ημζκςκζηυηδηα ημοξ, δ
θνμκηίδα εκυξ αζεεκμφξ ιε πνυκζα κυζμ ηαζ ιυκζιδ έηπηςζδ ζηζξ δζακμδηζηέξ
θεζημονβίεξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ςθέθζιδ βζα ημοξ ίδζμοξ. Πανμιμίςξ, εάκ ηα ηυζηδ
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είκαζ ορδθά βζα ηδκ ημζκςκία, είκαζ δφζημθμ κα δεζ ηακείξ ηάπμζμ υθεθμξ ζηδκ
πανμπή θνμκηίδαξ εκυξ αζεεκμφξ ιε ιδ ακαζηνέρζιδ αζεέκεζα εκχ εα ιπμνμφζακ μζ
πδβέξ αοηέξ κα παναζπεεμφκ ηαζ κα πανέπμοκ έκα ζδιακηζηυ υθεθμξ βζα ημοξ
άθθμοξ. Δπμιέκςξ, υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, έκα πνυζςπμ πμο πνμαθέπεζ έκα
ιέθθμκ ιε ιία πνυκζα ηαζ ιδ ακαζηνέρζιδ αζεέκεζα εα ιπμνμφζε κα πνμηείκεζ ζημκ
εαοηυ ημο ηδκ ανπή «Από αγάπε γηα ηα αγαπεκέλα πξόζσπα κνπ, γηα ηα θνληηλά
πξόζσπα κνπ θαη ηνπο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο, θάλσ ηελ αξρή λα ηεξκαηίζσ ηε δσή κνπ
όηαλ πξνβιέπσ όηη δελ κπνξώ λα είκαη έλαο θαιόο εγεκόλαο γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ε
ζπλέρηζε ηεο δσήο κνπ απεηιεί άιινπο κε πεξηζζόηεξε βιάβε παξά όθεινο». Όπςξ
θαίκεηαζ, ιία ηέημζα ανπή εα ιπμνμφζε κα απμηεθεί ιία ηαεμθζηή ανπή, ηαεχξ
ζφιθςκα ιε ημκ Κακη, απμηεθεί ηαεήημκ ιαξ κα ςθεθήζμοιε ημοξ άθθμοξ ζφιθςκα
ιε ηδκ ζηακυηδηα ιαξ262» ηαζ δζυηζ δ ςθέθεζα απαζηεί απυ ειάξ «κα ηάκμοιε ηδκ
εοηοπία ηςκ άθθςκ έκακ δζηυ ιαξ ζημπυ»263.
Δπμιέκςξ, είκαζ ζηδκ ίδζα ηδκ εοπένεζα ημο αζεεκμφξ κα παναιείκεζ
αοηυκμιμξ πανά κα πάζεζ ηδ θμβζηή ηαζ ηδ ζοκείδδζδ ημο. Τπάνπμοκ δφμ ενιδκείεξ
χζηε κα ηαηακμήζμοιε αοηή ηδ εέζδ. Μία πζεακή ενιδκεία είκαζ υηζ δ ζηακυηδηα βζα
αοημκμιία είκαζ αοηυ πμο αλίγεζ264, εκχ ιία άθθδ άπμρδ εα πνμηαθμφζε πενζζζυηενδ
ακδζοπία είκαζ δ άζηδζδ ηδξ αοημκμιίαξ ημο αηυιμο265. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, εάκ
έπεζ αλία δ ζηακυηδηα πςνίξ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εκενβή δνάζδ, δ πθήνδξ πανααίαζδ
ηςκ εκενβχκ ζηακμηήηςκ ημο αηυιμο κα εκενβήζεζ αοηυκμια δεκ απμηεθεί πνυαθδια
υζμ δζαηδνείηαζ δ ζηακυηδηα βζα αοηυκμιδ δνάζδ. Αθθά εάκ είκαζ ζηδκ εοπένεζα ημο
αηυιμο κα είκαζ αοηυκμιμ, ηυηε είκαζ θμβζηυ κα οπμεέζμοιε υηζ αοηυ ημ άημιμ
ιπμνεί κα αζηήζεζ εκενβά αοηή ηδ δοκαηυηδηα πμο ημο έπεζ. Eάκ εθανιυγαιε ηδκ
ζδέα υηζ δ άζηδζδ ηδξ αοημκμιίαξ έπεζ αλία (πμο θοζζηά πνμτπμεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα)
δεκ δείπκεζ κα είκαζ ιία απθή ηαζ λεηάεανδ απάκηδζδ βζα ημκ ηνυπμ πμο ιπμνεί κα
βίκεζ ζεααζηεί δ αοημκμιία υηακ μ άκενςπμξ έπεζ απμθαζίζεζ κα ηενιαηίζεζ ηδ γςή
ημο. Μάθθμκ, δ αλία ζεααζιμφ ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ αοηυκμιδξ επζεοιίαξ εα πνέπεζ
κα ζηαειζζηεί έκακηζ ηδξ αλίαξ ιίαξ ιεθθμκηζηήξ αοημκμιίαξ. Ο Doerflinger βνάθεζ
υηζ μζ αζεεκείξ πμο είκαζ ζηακμί κα επζθέλμοκ κα ηενιαηίζμοκ ηδ γςή ημοξ είκαζ
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ελίζμο ζηακμί κα πάνμοκ πμθθέξ άθθεξ ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ. H απάκηδζδ είκαζ υηζ
δ εθεοεενία ηάπμζμο εα πνέπεζ κα πνμζηαηεοηεί εκάκηζα ζηζξ ίδζεξ ημο ηζξ απμθάζεζξ.
ε αοηυ ημ ζδιείμ ζοβηνίκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο δμφθμο ιε εηείκδ εκυξ ζχιαημξ ηαζ
ζοιθςκεί, υηζ ζηα πθαίζζα ηδξ εθεοεενίαξ, μ δμφθμξ είκαζ ζε ηαθφηενδ εέζδ, αθμφ
είκαζ ημοθάπζζημκ εθεφεενμξ κα επζθέβεζ πμζα ζηάζδ εα δζαηδνήζεζ εκχ ημ ζχια δεκ
ιπμνεί ηακ κα ζοθθμβζζηεί. Δπζηαθμφιεκμξ ζε αοηή ηδκ ακαθμβία θαίκεηαζ ανπζηά
κα ααζίγεηαζ ζε ιία ανηεηά πνμαθδιαηζηή οπυεεζδ, ηαεχξ δείπκεζ υηζ ιπμνεί κα
ζοβηνζεεί δ εθεοεενία εκυξ ζχιαημξ ιε εηείκδ εκυξ ακενχπμο εκ γςή. Αοηυ είκαζ
πανάθμβμ, ηαεχξ ηα ζχιαηα δεκ είκαζ μφηε εθεφεενα μφηε ζηθααςιέκα, ηαζ δ έκκμζα
«εθεφεενμξ» δεκ ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε έκα ζχια. Όηακ ζοβηνίκεηαζ δ εθεοεενία
εκυξ δμφθμο ιε έκα εθεφεενμ πνυζςπμ θαίκεηαζ υηζ δ γςή εκυξ δμφθμο είκαζ πζεακυ
κα ειπθέηεζ θζβυηενδ εθεοεενία απυ υηζ ιία γςή ιε εθεοεενία. Αθθά αοηυ δεκ
απμδεζηκφεζ υηζ έκαξ άκενςπμξ εα γμφζε θζβυηενδ εθεοεενία εάκ είπακ έκα αίηδια
βζα οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία πμο εα βζκυηακ ζεααζηή ζημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημοξ απυ
υηζ ιία επζεοιία πμο δεκ εα βζκυηακ ζεααζηή. Έηζζ, δ ακαθμβία πάκεζ ηδκ ζζπφ ηδξ.
Δάκ οπμεέζμοιε (υπςξ ημ επζπείνδια πμο οπμηέεδηε παναπάκς) υηζ ιπμνμφιε κα
ιεηνήζμοιε ηδκ αοημκμιία, υπζ ιυκμ εα ζπεηζγυηακ δ πμζυηδηα ηςκ αοηυκμιςκ
απμθάζεςκ αθθά ηαζ δ ζπεηζηή ζδιακηζηυηδηα βζα ημκ άκενςπμ. Φαίκεηαζ πανάθμβμ
κα οπμζηδνίλεζ ηάπμζμξ υηζ μ άκενςπμξ είκαζ ηαθφηενα υηακ ηάκεζ ή ιπμνεί κα ηάκεζ
πμθθέξ επζθμβέξ, υηακ αοηέξ μζ επζθμβέξ δεκ ημκ εκδζαθένμοκ.
ηδκ πναβιαηζηυηδηα, εάκ είκαζ εθζηηυ κα ηαηαθμβίζεζ ιία ανκδηζηή αλία ζε
ηάεε πανααίαζδ ηδξ αοημκμιίαξ ημο ακενχπμο, είκαζ πζεακυ μ δμφθμξ κα ηαηαθήλεζ
ιε ιία ανκδηζηή ζζμννμπία. Πνμηεζιέκμο κα ηεεεί έκα ακάθμβμ επζπείνδια πμο είκαζ
ηαθφηενμ βζα ημκ αζεεκή κα παναιείκεζ αοηυκμιμξ πανά κα αμδεδεεί πνμξ ημκ
εάκαημ, ηάπμζμξ εα ιπμνμφζε κα δχζεζ ανκδηζηή αλία βζα ηδκ έθθεζρδ ζεααζιμφ
ζηδκ επζθμβή ημο αζεεκμφξ κα είκαζ πζμ ζδιακηζηή απυ ηδ εεηζηή αλία βζα ιεθθμκηζηή
αοημκμιία. Ακ θακηαζηεί ηακείξ ζημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ιεηά απυ πμθφ πνμζεηηζηή
ελέηαζδ υπμο έκαξ αζεεκήξ απμθαζίγεζ κα ηενιαηίζεζ ηδ γςή ημο ιε ζημπυ κα
απμθφβεζ ημκ πυκμ ιίαξ ιδ ακαζηνέρζιδξ κυζμο, δ έθθεζρδ ζεααζιμφ ζηδκ επζεοιία
ημο κα πεεάκεζ εα ήηακ πζμ ςθέθζιδ βζα ηδκ αοημκμιία ημο απυ υηζ κα αμδεδεεί κα
ηενιαηζζηεί δ γςή ημο ιε ημκ ηνυπμ πμο μ ίδζμξ εα επζεοιμφζε? Απυ αοηή ηδκ άπμρδ
ςξ ζοκεηή αλία, είκαζ πανάθμβμ κα οπμζηδνίλεζ ηάπμζμξ υηζ μπμζαδήπμηε εκένβεζα
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ιεθθμκηζηήξ αοημκμιίαξ, είκαζ ιεβαθφηενδξ αλίαξ ζε ζπέζδ ιε έκακ άκενςπμ πμο
έπεζ ςξ ααζζηή επζεοιία κα βίκεζ ζεααζηυξ ζημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο.
Σμ παναπάκς επζπείνδια βζα ζοκεηή αλία (prudential value) δεκ πανέπεζ ιία
ελήβδζδ χζηε κα ηαηαθήλμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ υθεξ μζ ιμνθέξ εοεακαζίαξ είκαζ
θάεμξ. Τπάνπεζ ηάπμζα άθθδ άπμρδ πμο οπμζηδνίγεζ υηζ δ αοημκμιία δεκ είκαζ ηαθή
δζυηζ είκαζ ηαθή βζα ειάξ. Όπςξ οπμζηδνίγεζ μ Velleman, οπάνπεζ ζδιακηζηή δζαθμνά
ακάιεζα ζημ ηζ είκαζ ηαθυ βζα έκακ άκενςπμ ηαζ ζηδκ αλία ημο ίδζμο ημο
ακενχπμο266. H ηεθεοηαία αλία απμηεθεί εειεθζχδδ αλία απυ ηδκ μπμία ελανηχκηαζ
υθεξ μζ ζοκεηέξ αλίεξ. Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε αοηή ηδκ άπμρδ δ αοημκμιία
ζοκδέεηαζ εββεκχξ ιε ηδκ αλζμπνέπεζα ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημοξ.
φιθςκα ιε ημκ Velleman, δ αοημηημκία είκαζ θάεμξ, υπζ βζαηί είκαζ ηαηή βζα ειάξ
αθθά βζαηί πανααζάγεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ιαξ. Πμθθμί οπμζηδνζηηέξ ηδξ ηακηζακήξ
εεςνίαξ ζοιθςκμφκ υηζ δ εοεακαζία ηαζ δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία είκαζ
ακεπίηνεπηεξ βζα αοηυκ ημκ θυβμ.
Όπςξ είπαιε ακαθένεζ ηαζ ζηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο, δ ηακηζακή δεζηή
δμιείηαζ πάκς ζηζξ ηαηδβμνζηέξ πνμζηαβέξ. φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ δζαηφπςζδ ηδξ
ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ, μ Κακη οπμζηδνίγεζ υηζ δ αοημηημκία δεκ ιπμνεί κα
ηαεμθζηεοηεί ηαζ είκαζ, επμιέκςξ, θάεμξ. Χζηυζμ, ηίεεηαζ ημ ενχηδια εάκ είκαζ
αζφιθςκμ ιε έκακ ηυζμ αοζηδνυ ηνυπμ χζηε κα ιπμνεί κα ηαεμθζηεοηεί. Δάκ
οπμεέζμοιε υηζ έκαξ άκενςπμξ ιε ακοπυθμνμ πυκμ ηαζ ιε ιζηνή δζάνηεζα γςήξ
απμθαζίγεζ κα αοημηημκήζεζ. Γεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ηάπμζα θμβζηή ακηίθαζδ ιε
έκακ ηυζιμ υπςξ μ δζηυξ ιαξ υπμο μζ άκενςπμζ ιε ηέημζεξ δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ
απμθαζίγμοκ κα ηενιαηίζμοκ ηδ γςή ημοξ267.
Aηυια ηαζ ακ ηάπμζμξ απέννζπηε ημ επζπείνδια ζηυπζια κα ηενιαηίζεζ ηδ γςή
ημο δεκ είκαζ ηαεμθζηεφζζιμ ζφιθςκα ιε ηδκ πνχηδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαηδβμνζηήξ
πνμζηαβήξ. φιθςκα ιε ηδ δεφηενδ δζαηφπςζδ ηδξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ,
πνμηεζιέκμο κα ζεααζημφιε ηδκ αλζμπνέπεζα ιαξ, οπάνπμοκ πενζμνζζιμί υζμ αθμνά
πμζεξ εκένβεζεξ είκαζ απμδεηηέξ βζα ειάξ. Ζ αοημηημκία εα έδεζπκε κα απμηεθεί
θακεαζιέκδ εκένβεζα, αθμφ εα ζήιαζκε υηζ πνδζζιμπμζμφιε ημκ εαοηυ ιαξ (ηδκ
266

Velleman, 1999.

267

Nell, 1975, 79f.

84

αοημκμιία ιαξ) ςξ ιέζμ ηαζ υπζ ςξ ζημπυ. Γεκ ιπμνμφκ κα αζηζμθμβδεεί δ απυθοηδ
αλία (αοημκμιία ή αλζμπνέπεζα) έκακηζ ηςκ αβαεχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα
εκδζαθένμκηα ιαξ, υπςξ είκαζ δ ακαημφθζζδ ημο πυκμο, αθμφ αοηυ εα ζήιαζκε υηζ εα
εέηαιε ζε πνμηεναζυηδηα ηζ έπεζ αλία βζα ιαξ έκακηζ ηδξ αλίαξ πμο ημοααθάιε ιαγί
ιαξ268. Πανά ηαφηα μ Velleman ζοιθχκδζε υηζ οπάνπεζ έκα ηακηζακυ επζπείνδια
οπέν ημοθάπζζημκ ηάπμζςκ πενζπηχζεςκ εοεακαζίαξ ηαζ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδξ
αοημηημκίαξ. Σμ ηακηζακυ επζπείνδια εθανιυγεηαζ ζε πενζπηχζεζξ υπμο δ
αοημηημκία δζαπνάηηεηαζ ιε ζημπυ κα απμηηήζεζ μθέθδ ή κα απμθφβεζ ηδ αθάαδ, ηαζ
αοηυ αθήκεζ ακμζηηυ ημ εκδεπυιεκμ κα δζηαζμθμβδεεί δ αοημηημκία βζα άθθμοξ
θυβμοξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα υηακ δζαπνάηηεηαζ πςνίξ ακδζοπία ηαζ ζεααζιυ βζα ηδκ
αλζμπνέπεζα ιαξ. Κάπμζεξ θμνέξ είκαζ δζηαζμθμβδιέκμ κα ηαηαζηνέθμκηαζ
ακηζηείιεκα αλίαξ, εάκ οπυ άθθεξ ζοκεήηεξ, εα απμπνμζακαηυθζγακ ιε ηνυπμοξ πμο
εα πανααζαγυηακ αοηή δ πμθφ ζδιακηζηή αλία. Πανμιμίςξ, αζεεκείξ πμο πνυηεζηαζ
κα πάζμοκ ηδκ αοημκμιία ημοξ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημοξ ελαζηίαξ ημο πυκμο ηαζ ηδξ
ακδζοπίαξ πμο ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ ιδ ακαζηνέρζιεξ κυζμοξ ιπμνεί κα
δζηαζμθμβδεεί μ ηενιαηζζιυξ ηδξ γςήξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα πεεάκμοκ ιε
αλζμπνέπεζα. Δάκ απμδεπημφιε ηα παναπάκς επζπεζνήιαηα, ημ ηακηζακυ επζπείνδια
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ελήβδζδ εκάκηζα ζηδκ εοεακαζία ηαζ ηδκ ζαηνζηά
οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία πμο ηζκδημπμζείηαζ απυ ηδκ ακδζοπία βζα πυκμ αθθά υπζ
απυ ηδκ ακδζοπία βζα απχθεζα ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ ηδξ αλζμπνέπεζαξ. Αοηυ εα
ζήιαζκε υηζ ιία απαβυνεοζδ ηδξ εοεακαζίαξ ηαζ ηδξ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδξ
αοημηημκίαξ δεκ ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ηα επζπεζνήιαηα βζα ηδκ αοημκμιία εκάκηζα ζε
αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ.
Ο James Rachels ζημ δμηίιζμ ημο «Δλεξγεηηθή θαη Παζεηηθή επζαλαζία»,
ακαθένεζ υηζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ είκαζ ιδ
απμηεθεζιαηζηή ηαεχξ δεκ οπάνπμοκ αάζζιεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ εκενβεζχκ αοηχκ
ηαζ μζ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμκηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ γςή ηαζ ημκ εάκαημ. ηζξ
πενζπηχζεζξ, υπμο πνμηζιάηαζ δ εοεακαζία, εκενβδηζηή ή παεδηζηή, μ ηενιαηζζιυξ
ηδξ γςήξ δεκ είκαζ απυ ιυκμξ ημο πεζνυηενμξ απυ ημ κα αθήζεζξ ηάπμζμκ κα πεεάκεζ.
Οζ άκενςπμζ ζηέθημκηαζ υηζ οπάνπεζ δεζηή δζαθμνά ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ ιμνθχκ
εοεακαζίαξ ηαεχξ δ εακάηςζδ είκαζ δεζηά πεζνυηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ κα αθήζμοιε
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ηάπμζμκ κα πεεάκεζ. ημ ζδιείμ αοηυ ιπμνμφιε κα ακαθενεμφιε ζημ πανάδεζβια
υπμο ηάπμζμξ άκενςπμξ πκίβεζ έκα παζδί, εκχ μζ άθθμζ ημζημφκ έκα παζδί κα πκίβεηαζ
ηαζ κα πεεαίκεζ. Ο Rachels269 ζοιθχκδζε υηζ δεκ οπάνπεζ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ
δνάζδ ηαζ ηδκ έθθεζρδ δνάζδξ αθμφ ημ απμηέθεζια παναιέκεζ αηυια ημ ίδζμ, έκα
παζδί πμο έπεζ πεεάκεζ. οιθχκδζε επίζδξ υηζ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δ απυθαζδ έπεζ
θδθεεί πνμηεζιέκμο κα ελαθείρεζ ημκ παναηεηαιέκμ πυκμ, δ εκενβδηζηή εοεακαζία
είκαζ πνμηζιυηενδ ηαεχξ ελαθείθεζ ημκ θνζηηυ ηαζ πενίπθμημ πυκμ πμο εα ειθακζζηεί
ζηδκ πενίπηςζδ πμο επζηνέπεηαζ ζε ηάπμζμκ κα ημκ αθήζεζ κα πεεάκεζ. Πανυθμ πμο
αοηυ δεκ ζπεηίγεηαζ αοζηδνά ιε ημ επζπείνδια ημο Rachels υζμ αθμνά ηδκ αοημκμιία
κα είκαζ μ θυβμξ κα επζηνέπεζ ηδκ εοεακαζία, είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκίζμοιε υηζ δ
παεδηζηή εοεακαζία ιπμνεί κα είκαζ πενζζζυηενμ πενίπθμηδ απυ υηζ δ εκενβδηζηή.
Μία άπμρδ πμο οπμζηδνίγεηαζ κμιζηά υηζ δ παεδηζηή εοεακαζία είκαζ πενζζζυηενμ
επζηνεπηή απυ υηζ δ εκενβδηζηή εοεακαζία. Υνδζζιμπμζχ ημ επζπείνδια ημο Rachels
υηζ δεκ οπάνπεζ αάζζιδ δζαθμνά ιεηαλφ εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ. Ακ δ
εκενβδηζηή ηαζ δ παεδηζηή εοεακαζία απαζηεί δνάζδ, υπςξ ακαθένεζ μ Rachels, ηαζ
υηακ πνδζζιμπμζείηαζ έκα δεμκημθμβζηυ δεζηυ πθαίζζμ, ηυηε αοηυ πμο εα πνέπεζ κα
ακαθοεεί είκαζ ημ δνμκ οπμηείιεκμ (agent).
H εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ εοεακαζία είκαζ πμζηίθδ, έκαξ ζαηνυξ
ιπμνεί κα αθαζνέζεζ κα εζζάβεζ επζπθέμκ εεναπεία ή ιπμνεί κα εζζάβεζ έκα ημηηέζθ
θανιάηςκ ιε ζημπυ ηδκ πνυηθδζδ εακάημο. Σμ ιέζμ βζα ηδκ εοεακαζία είκαζ μ
ζαηνυξ πμο ηάκεζ ηάπμζα απυ ηζξ παναπάκς εκένβεζεξ. Χζηυζμ, δίκμκηαξ ηδκ εηζηέηα
«εοεακαζία» μ ζαηνυξ ιεζχκεζ ηδκ αλία ηδξ επζθμβήξ ημο αζεεκμφξ κα πνδζζιμπμζήζεζ
ηδκ εοεακαζία. Ζ πδβή ημο δνχκημξ (agent) είκαζ δ απυθαζδ ημο αζεεκμφξ, πςνίξ
αοηυ κα ήηακ ηάπμζα εκένβεζα ηδξ εοεακαζίαξ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ, μ θοζζηυξ δνςκ
εα πμνδβήζεζ θάνιαημ, αθθά μ πναβιαηζηυξ δνςκ πμο ηναηά ηδκ δεζηή εοεφκδ είκαζ
μ αζεεκήξ ηαζ δ απυθαζδ ημο βζα ημκ ηνυπμ πμο εα πεεάκεζ. Αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία
βζα ημ εάκ είκαζ δεζηά επζηνεπηυ είκαζ, επμιέκςξ δ απυθαζδ απυ ιυκδ ηδξ ηαζ ημ
δνμκ οπμηείιεκμ πμο παίνκεζ ηδκ απυθαζδ ηαζ υπζ δ θοζζηή oνιή εηηέθεζδξ ηδξ
δνάζδξ.
Αοηή δ άπμρδ υηζ μ αζεεκήξ εκενβεί ςξ δνμκ οπμηείιεκμ οπμζηδνίγεηαζ απυ
ηδκ ανπή ημο Kant βζα ηδκ αοημκμιία ηαεχξ δίκεζ αλία ζημ δζηυ ημο πνυζςπμ ζηδκ
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πενίπηςζδ ηδξ εοεακαζίαξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ ζαηνυ εκ ιένεζ ζακ ιέζμ βζα ημκ
ζημπυ ημο. Ζ ζηακυηδηα κα ηάκεζξ ημκ αζεεκή κα είκαζ μ ίδζμξ μ ζημπυξ ημο απμηεθεί,
ζφιθςκα ιε ημκ Κακη, έκα ιένμξ πμο επζηνέπεζ ζημκ αζεεκή κα ηαηέπεζ εββεκή αλία
ηαεχξ εκενβεί ςξ εθεφεενμ ηαζ έθθμβμ υκ, ζηακυ κα ηαεμδδβεί ηδκ ίδζα ημο ηδ γςή.
Δάκ μ ζαηνυξ, ή ηάπμζμξ άθθμξ εηηυξ απυ ημκ αζεεκή, ζοιθςκεί υηζ πενζμνίγεζ ηδκ
εοεακαζία, πανααθέπεζ ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ ηαζ εκενβεί παηενκαθζζηζηά
πενζμνίγμκηαξ ηδκ επζθμβή ημο κα επζθέλεζ, πμο εθαηηχκεζ ηδκ εββεκή αλία πμο έκα
άημιμ ηαηέπεζ. Δπμιέκςξ, δ εοεακαζία είκαζ δεζηά επζηνεπηή επζθμβή κα βίκεζ βζα
έκακ αζεεκή πμο απμθαζίγεζ κα πεεάκεζ ηαεχξ εκενβεί αοηυκμια.
Σμ παναπάκς επζπείνδια έπεζ δζηηυ παναηηήνα ζημ ζδιείμ υηζ δ ανπή ηδξ
αοημκμιίαξ υπζ ιυκμ δεκ οπμζηδνίγεζ ηδκ εοεακαζία ςξ δεζηά επζηνεπηή, αθθά ηαζ
υηζ δ αζμδεζηή ημζκυηδηα πμο ηάκεζ ηδ δζάηνζζδ δεκ έπεζ αάζδ βζα ημκ ίδζμ αοηυ θυβμ.
Όηακ ηάπμζμξ ζοιθςκεί υηζ οπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ
εοεακαζίαξ ιεζχκεζ ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ. Αοηή δ δζάηνζζδ δίκεζ
πνμηεναζυηδηα ζε έκακ ελςηενζηυ δνμκ οπμηείιεκμ (external agent) πμο πνμηαθεί ηδκ
εοεακαζία, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ μ αζεεκήξ πμο αοηυκμια επζθέβεζ κα
πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ εοεακαζία. Μεζχκμκηαξ ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ, εέημκηαζ
ειπυδζα χζηε κα εκενβήζεζ ςξ ζημπυξ πνμξ ημκ εαοηυ ημο. Αοηυ ημκ οπμηζιάεζ ςξ
πνυζςπμ ηαζ ημκ ειπμδίγεζ κα εκενβήζεζ ςξ εθεφεενμ ηαζ έθθμβμ υκ. Δπζπθέμκ,
ημζηάγμκηαξ ηζξ θέλεζξ «εκενβδηζηή» ηαζ «παεδηζηή» ζοκεπάβμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ
πνμζδμηίεξ βζα ηδκ ίδζα ημοξ ηδκ εκένβεζα ςξ ιία επζθμβή βζα ημκ εάκαημ: δ
«εκενβδηζηή» ζοκεπάβεηαζ δνάζδ εκχ δ «παεδηζηή» ζοκεπάβεηαζ απναλία. Όπςξ
οπμζηδνίγεζ μ Rachels270, ακ ηαζ αοηέξ μζ δφμ ιμνθέξ απμηεθμφκ εκένβεζεξ απυ ιυκεξ
ημοξ, δ δζάηνζζδ ζηζξ θέλεζξ είκαζ εθθζπήξ ηαεχξ μζ εββεκείξ αλίεξ ζοκδέμκηαζ αθμφ
είκαζ ζακ κα θέιε υηζ ηάπμζμξ ιπμνεί κα εκενβεί ιε ζημπυ κα πνμηαθέζεζ ημ εάκαημ ή
ηαζ υπζ πμο εφθμβα πνμηφπηεζ απυ ιία εέζδ ζαηνμφ ςξ εκυξ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ εευ
πμο εθέβπεζ ημ εάκαημ. Δπμιέκςξ, δ δζάηνζζδ δδιζμονβεί έκα ηαηυ ζηίβια πμο
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εοεακαζία. Μία άθθδ επίπηςζδ αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ είκαζ υηζ μζ
άκενςπμζ πμο εεςνμφκ ηδκ εοεακαζία ζακ ηάηζ επζεεηζηυ ή εζνδκζηυ, υηακ μζ
πενζπηχζεζξ δεκ είκαζ ηυζμ απθέξ.
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Οζ ζοκέπεζεξ δζάηνζζδξ ηδξ αοημκμιίαξ ημο αζεεκμφξ είκαζ έκα αήια ζημκ
μθζζεδνυ ηαηήθμνμ (slippery slope). Δάκ δ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ δζαηνίκεηαζ ζε
πενζπηχζεζξ πμο είκαζ ηυζμ ζμαανέξ υζμ δ θνμκηίδα ζημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ηυηε ηζ
ιπμνεί κα εζπςεεί υηζ δ αοημκμιία ημοξ ιπμνεί κα ιδκ θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαζ ζε
άθθεξ αζμσαηνζηέξ απμθάζεζξ. Απαθείθμκηαξ αοηή ηδ δζάηνζζδ είκαζ πζεακυ μζ
πναηηζηέξ ηδξ εοεακαζίαξ κα ιπμνμφκ κα ηςδζημπμζδεμφκ ζε κυιμ ζημ ιέθθμκ. Δάκ
ρδθζζηεί έκαξ κυιμξ ηαηά ημκ μπμίμ δ παεδηζηή εοεακαζία είκαζ επζηνεπηή, αθθά υπζ
ηαζ δ εκενβδηζηή, ηυηε μ κυιμξ ηςδζημπμζεί ηδκ ανπή ηδξ αοημκμιίαξ ζηδ αζμδεζηή
ςξ ακάλζα θυβμο. Πνζκ κα εεζπζζηεί ηάπμζμξ κυιμξ βζα ηδκ εοεακαζία, είκαζ
ζδιακηζηυ κα δμφιε πμζεξ ανπέξ ζηδκ αζμδεζηή είκαζ πμζμ ζδιακηζηέξ. Έηζζ, ζηδκ
πενίπηςζδ ζοκαίκεζδξ ημο αζεεκμφξ εα είκαζ πενζζζυηενμ επζαθααέξ πανά
αμδεδηζηυ βζα ηδκ ημζκςκία κα οπμζηδνίγεζ αοηή ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ εκενβδηζηήξ ηαζ
παεδηζηήξ εοεακαζίαξ.
Καηά ηδκ άπμρδ ιμο, ημ πζμ ζδιακηζηυ ζε αοηυ ημ εέια εα ήηακ κα
ακαθενεχ ζημ εέια ηδξ ελζζμννυπδζδξ ιεηαλφ ηδξ αοημκμιίαξ ημο αζεεκμφξ ηαζ ηδξ
αβαεμενβίαξ ημο ζαηνμφ. Σμ δίθδιια είκαζ υηζ εάκ δ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ έπεζ
πνμηεναζυηδηα απυ υηζ δ επζθμβή ημο ζαηνμφ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ εοεακαζίαξ, ηυηε
πχξ ηάπμζμξ ζοιαζαάγεηαζ εάκ μ ζαηνυξ δεκ εέθεζ κα είκαζ εηείκμξ πμο εα επζηνέρεζ
ζημκ αζεεκή κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ εοεακαζία? Δίκαζ δεζηά επζηνεπηυ κα δμεεί ζημκ
ζαηνυ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηαεήημκ πμο εα πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ βζαηί δ αοημκμιία
ημο αζεεκμφξ είκαζ ζε πνμκμιζαηή εέζδ? ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εα πνέπεζ κα
απαζηείηαζ κμιζηά απυ ημκ ζαηνυ κα απμδέπεηαζ ηδκ εοεακαζία ζε έκα κμζμημιείμ.
Γεκ πζζηεφς υηζ εάκ μ ζαηνυξ ανκείηαζ επίιμκα είηε ηδκ εκενβδηζηή είηε ηδκ παεδηζηή
εοεακαζία, υηζ εα πνέπεζ κα ακαβηάγεζ ημκ εαοηυ ημο κα ημ πνμζθένεζ ςξ επζθμβή
ζημοξ αζεεκείξ ημο. Δπζπθέμκ, εάκ έκαξ αζεεκήξ επζθέβεζ κα ηενιαηίζεζ ηδ γςή ημο, μ
ζαηνυξ εα πνέπεζ κα είκαζ εηεί κα αμδεήζεζ ηδ δζαδζηαζία, υπζ κα ηδκ ειπμδίζεζ, βζα
θυβμοξ αοημκμιίαξ. Έηζζ, μ ζαηνυξ ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ηδκ ανπή ηδξ αβαεμενβίαξ
ζηδκ πναηηζηή ημο, ιε υπμζμκ ηνυπμ ηαζ εάκ ενιδκεφμοκ ηδκ αβαεμενβία. Δάκ
ζέαμκηαζ ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ υηακ πνμζθένμοκ ηδκ εοεακαζία ςξ πζεακή
επζθμβή, ηυηε οπμζηδνίγμοκ ηδκ ανπή ηδξ αβαεμενβίαξ ζοκακηχκηαξ ιε αοηυκ ημκ
ηνυπμ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηζξ ακάβηεξ ηςκ αζεεκχκ ημοξ.
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Δάκ μ ζαηνυξ πανέπεζ ζημκ αζεεκή υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ, πμο απμηεθεί ιένμξ
ημο νυθμο ημο ζαηνμφ ηαζ έπμοκ ζογδηδεεί μζ επζθμβέξ βζα αοηυ ημ ζαηνζηυ ζπέδζμ, δεκ
είκαζ δμοθεζά ημο ζαηνμφ κα απμθαζίζεζ ηζ εα πνέπεζ κα ηάκεζ μ αζεεκήξ. Έκαξ ζαηνυξ
πμο επζαάθθεζ ηζξ δζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ ηαθφηενμ βζα ημκ
αζεεκή υηζ εα πνέπεζ κα ηάκεζ (ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, κα ημο πεζ κα ιδκ ηενιαηίζεζ
ηδ γςή ημο) είκαζ παηενκαθζζηζηυ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακη, δεκ ζέαεηαζ ημκ αζεεκή
ηαζ ηαη’ επέηηαζδ πανειπμδίγεζ ηδκ εθεοεενία ημο. Ζ εθεοεενία ημο αζεεκμφξ δεκ
πνέπεζ κα ειπμδίγεηαζ αθθά ακηζεέηςξ, απμηεθεί ηαεήημκ ημο κα οπμζηδνίλεζ ηδκ
αοημκμιία ημο αζεεκμφξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ πνμηείκεηαζ υηζ μ ζαηνυξ εα πνέπεζ κα
δζαηδνεί ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ. Δπζπθέμκ, έκαξ ζαηνυξ δεκ έπεζ ηάπμζα ιέεμδμ
βζα κα ιεηνήζεζ ημκ πυκμ ημο αζεεκμφξ ηαζ δεκ έπεζ δζηαζμθυβδζδ κα αλζμθμβήζεζ
ημοξ θυβμοξ ημο αζεεκμφξ βζα ημοξ μπμίμοξ επζεοιεί κα ηενιαηίζεζ ηδ γςή ημο ιέζς
ηδξ εοεακαζίαξ. Δπμιέκςξ, μ ζαηνυξ δεκ ιπμνεί πμηέ κα βκςνίγεζ πναβιαηζηά ηζ είκαζ
ημ ηαθφηενμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ αζεεκείξ ζοκαζκμφκ ηαζ είκαζ αδζηαζμθυβδημ κα
επζαάθθμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ ζημοξ αζεεκείξ.
ςμπεπάζμαηα
H εοεακαζία απμηεθεί έκα αιθζθεβυιεκμ ηαζ πενίπθμημ γήηδια χζηε κα
ιπμνέζεζ κα ηαηαθήλεζ ζε ιία βεκζηή παναδμπή, αθμφ ζε ηάεε αημιζηή πενίπηςζδ
αθθδθεπζδνμφκ δζάθμνμζ πανάβμκηεξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ επζθμβήξ ημο αζεεκμφξ,
υιςξ, πμο έπεζ απμθαζίζεζ κα ηενιαηίζεζ ηδ γςή ημο, δ εοεακαζία θαίκεηαζ κα είκαζ
πζμ θμβζηή υηακ πναβιαηζηά ημο επζηνέπεηαζ κα πνάλεζ αοηυ πμο πζζηεφεζ υηζ είκαζ
πζμ θμβζηυ. Ο ζεααζιυξ βζα ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ ελεηάγεηαζ ςξ ιία ααζζηή
αζηία βζα κα επζηναπεί δ εοεακαζία ηαζ δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία. Όιςξ,
ζφιθςκα ιε ζοβηεηνζιέκεξ ενιδκείεξ ηδξ ηακμκζζηζηήξ ζπεηζηυηδηαξ ηδξ
αοημκμιίαξ, αοηέξ μζ πναηηζηέξ δεκ είκαζ απμδεηηέξ. φιθςκα ιε ιία ενιδκεία, δ
αοημκμιία είκαζ ιία ζοκεηή αλία πμο πνμζηαηεφεηαζ. φιθςκα, ιε ηδκ ηακηζακή
ενιδκεία, δ αοημκμιία απμηεθεί ιία ακελάνηδηδ αλία, πμο ιαξ αθήκεζ ιε ημ ηαεήημκ
κα παναιείκμοιε αοηυκμιμζ. Καζ μζ δφμ ενιδκείεξ βζα ηδκ αοημκμιία δίκμοκ έδαθμξ
κα οπμζηδνίλμοκ υηζ δ εοεακαζία ιπμνεί κα είκαζ ιία θακεαζιέκδ εκένβεζα ζε
ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, αθθά υπζ ζε υθεξ. Δάκ οπμεέζμοιε υηζ δ αοημκμιία είκαζ ιία
ζοκεηή αλία, ζεαυιεκμζ ηζξ ηνέπμοζεξ αοηυκμιεξ απμθάζεζξ, εα πνέπεζ αοηέξ κα
ζηαειζζημφκ ιε ηδκ αλία ηδξ ιεθθμκηζηήξ αοημκμιίαξ. φιθςκα ιε ηδκ ηακηζακή
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πνμζέββζζδ, μζ θυβμζ εκάκηζα ζηδκ εοεακαζία ηαζ ηδκ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ
αοημηημκία πμο εκενβμφκ απυ ηδκ ακδζοπία βζα ημκ πυκμ ιπμνεί κα ζοιπθδνχκμκηαζ
απυ επζπεζνήιαηα πνζκ ααζζγυιεκα ζημ ζεααζιυ βζα αοημκμιία ηαζ αλζμπνέπεζα.
οιπεναζιαηζηά, ηαιία απυ ηζξ δφμ ενιδκείεξ βζα ηδκ αλία ηδξ αοημκμιίαξ πμο
έπμοιε ζογδηήζεζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί χζηε κα δείλεζ υηζ δ εοεακαζία ηαζ δ
ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία απμηεθμφκ θακεαζιέκεξ πναηηζηέξ.
Δπζπθέμκ, εάκ μ αζεεκήξ ιε πνυκζα ηαζ ιδ ακαζηνέρζιδ κυζμ ζοκαζκεί κα
πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ εοεακαζία, δ ανπή ηδξ αοημκμιίαξ απμηεθεί ηδκ πζμ ζδιακηζηή
ανπή ηαεχξ αοηυξ είκαζ πμο βκςνίγεζ ηαθφηενα απυ μπμζμδήπμηε άθθμ πνυζςπμ ηζ
είκαζ ηαθφηενμ βζα ημκ ίδζμ ηαζ επμιέκςξ δεκ έπεζ δζηαίςια κα επζαάθθεζ ηζξ αλίεξ ημο
ζημκ αζεεκή. Ακηζεέηςξ, αοηέξ μζ πενζπηχζεζξ εηεέημοκ, μοζζαζηζηά, ηα αοηυκμια
εζςηενζηά ηίκδηνα βζα ημ ηζ είκαζ ηαθφηενμ βζα ημοξ ίδζμοξ ημοξ αζεεκείξ αθθά ηαζ κα
αζηήζμοκ αοηή ηδκ εθεοεενία ημοξ. Ζ δεμκημθμβία πμο επζηεκηνχκεηαζ ζημκ αζεεκή
είκαζ ημ ηαθφηενμ δεζηυ ζπήια βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηαηά πυζμ δεζηά επζηνεπηή
είκαζ δ εοεακαζία ηαεχξ ααζίγεηαζ ζηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ ηαζ αλζμθμβεί
ηνίζεζξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ εκένβεζα πανά ζηζξ επζπηχζεζξ. Φαίκεηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ
δζαθμνά ιεηαλφ εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ ηαεχξ ηαζ μζ δφμ ιμνθέξ
απαζημφκ δνάζδ πμο επζηνέπμοκ κα οπμζηδνίλμοιε υηζ αοηυ πμο εα πνέπεζ κα
ακαθοεεί είκαζ ημ πνυζςπμ πμο εκενβεί. Αοηυ είκαζ πμο πνμζδζμνίγεζ ηαηά πυζμ
επζηνεπηή ιπμνεί κα είκαζ δ εοεακαζία. οιπεναζιαηζηά, εάκ μ πναβιαηζηυξ δνςκ
είκαζ δ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ ηυηε δ εκενβδηζηή ηαζ δ παεδηζηή εοεακαζία είκαζ
δεζηά επζηνεπηέξ ηαζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ, απυ
ιυκδ ηδξ, ζηδκ μοζία ιεζχκεζ ηδκ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ ηαεχξ αοηή εεςνεί ημκ
δνςκ ςξ ελςηενζηυ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ αζεεκή πμο εκενβεί ςξ δνςκ.
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ΔΠΗΛΟΓΟ
Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 20μο αζχκα, ημ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ ηέεδηε ιε
ιεβάθδ έιθαζδ δ μπμία δζανηχξ επζηείκεηαζ, ηαεχξ ηα ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά
επζηεφβιαηα πμθθαπθαζίαζακ εεαιαηζηά ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ ζαηνζηήξ. Έηζζ ζήιενα,
δ γςή αζεεκχκ πμο ανίζημκηαζ ζε ηεθζηυ ζηάδζμ δζαθυνςκ κυζςκ, ή μζ γςηζηέξ ημοξ
θεζημονβίεξ οπμζηδνίγμκηαζ ιε ηεπκζηά ιέζα, ή ανίζημκηαζ ζε δζανηέξ ηχια, ή είκαζ
εβηεθαθζηά κεηνμί, ιπμνεί κα παναηείκεηαζ βζα ελαζνεηζηά ιεβάθμ ηαζ απνμζδζυνζζημ
πνμκζηυ δζάζηδια. Σμ βεβμκυξ αοηυ βεκκά πάιπμθθα θζθμζμθζηά ηαζ δοζεπίθοηα
αζμδεζηά γδηήιαηα. Δκχ μ επζζηδιμκζηυξ επί ημο εέιαημξ δζάθμβμξ ανίζηεηαζ ζηα
πνχηα ημο αήιαηα, ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ιαηνζά απυ ηδ θφζδ, δ εοεακαζία
ελαπθχκεηαζ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ έπμκηαξ ήδδ ηαεζενςεεί ζηδκ ηαεδιενζκή
πναηηζηή. Ήδδ ζε ηάπμζεξ πχνεξ έπεζ κμιζιμπμζδεεί δ εκενβδηζηή εοεακαζία, υπςξ
ζηδκ Οθθακδία, ημ Βέθβζμ, ημ Λμολειαμφνβμ, εκχ ζηδκ Δθαεηία ηαζ ηζξ πμθζηείεξ
Όνεβημκ,

Οοάζζκβηημκ

ηαζ

Μμκηάκα

ηςκ

Ζ.Π.Α.

έπεζ

κμιζιμπμζδεεί

δ

οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία. Οζ πενζζζυηενεξ πχνεξ υιςξ ακηζιεηςπίγμοκ ιε
ζδζαίηενμ ζηεπηζηζζιυ έκα ηέημζμ εκδεπυιεκμ. ηδκ Δθθάδα ημ εέια ηδξ εοεακαζίαξ
δεκ έπεζ αηυιδ νοειζζηεί κμιζηά ηαζ ςξ εη ημφημο μπμζαδήπμηε ζαηνζηή πνάλδ
επζζπεφδεζ ημκ εάκαημ εκυξ αζεεκμφξ ηεθζημφ ζηαδίμο είκαζ πανάκμιδ ηαζ δζχηεηαζ,
αηυιδ ηαζ ακ μ αζεεκήξ γδηά επίιμκα ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ γςήξ ημο. Όιςξ δ πνάλδ
ημο ζαηνμφ ακηζιεηςπίγεηαζ επζεζηέζηενα, ςξ ακενςπμηημκία ελ μίηημο, ζφιθςκα ιε
ημ άνενμ 300 ημο Πμζκζημφ Κχδζηα. Πανυθα αοηά, μ κέμξ Κχδζηαξ Ηαηνζηήξ
Γεμκημθμβίαξ (ΚΗΓ – κ. 3418/2005) - ζε ιζα πνμζπάεεζα ζοιαζααζιμφ ηδξ ιέβζζηδξ
πνμζηαζίαξ ηδξ αημιζηήξ αοημδζάεεζδξ ιε ηδ ιέβζζηδ δοκαηή πνμζηαζία ημο
φρζζημο εκκυιμο αβαεμφ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ- εζζήβαβε ιζα ζμαανή ηαζκμημιία ζηα
δφζημθα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ζαηνζηέξ απμθάζεζξ ημκηά ζημ «ηέθμξ ηδξ γςήξ».
Καεζένςζε ημκ ηακυκα πμο δεζιεφεζ ημκ βζαηνυ κα αημθμοεεί «πανδβμνδηζηή»
(ακαημοθζζηζηή) αβςβή (palliative care), υηακ «ελακηθδεμφκ υθα ηα ζαηνζηά
εεναπεοηζηά πενζεχνζα». Με ηδ δζάηαλδ αοηή, ημ ημζκυ ιαξ δίηαζμ θαίκεηαζ υηζ
οπμδέπεδηε ηδ θεβυιεκδ «παεδηζηή εοεακαζία», ημ κα «αθήκεζξ ηάπμζμκ κα
πεεάκεζ», υηακ υ,ηζ ηαζ κα ηάκεζξ είκαζ ιάηαζμ (letting die).
Ζ εοεακαζία αέααζα, είκαζ έκα γήηδια πμο ακήηεζ ζημκ ημιέα ηδξ αζμδεζηήξ
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ηαζ ςξ εη ημφημο λεπενκά ηαηά πμθφ ηδκ ειαέθεζα δνάζδξ εκυξ ηαζ ιυκμ
επζζηδιμκζημφ πεδίμο. Ζ εοεακαζία δζαηνίκεηαζ ιε αάζδ δφμ άλμκεξ: ηδκ επζεοιία
ημο πάζπμκημξ ηαζ ημκ ηνυπμ πανέιααζδξ ημο δεοηένμο πνμζχπμο. Βάζεζ ημο
πνχημο άλμκα δζαηνίκεηαζ ζε εθνύζηα, κε εθνύζηα ή επζαλαζία κε εηθαδόκελε
ζπλαίλεζε ηαζ αθνύζηα, εκχ ιε αάζδ ημκ δεφηενμ άλμκα ζε ελεξγεηηθή ηαζ παζεηηθή.
Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ πνμζηεεεί ηαζ ιζα ηνίηδ ηαηδβμνία, δ μπμία ζοκήεςξ
απμηαθείηαζ ηαηξηθά ππνβνεζνύκελε απηνθηνλία. Ζ δζάηνζζδ αεααίςξ αοηή είκαζ ζηδκ
μοζία ιζα ηαηδβμνζμπμίδζδ ηδξ εοεακαζίαξ ιε αάζδ ελςηενζηά, ηοπζηά
παναηηδνζζηζηά.
Ζ πνμαμθή ηδξ γςήξ ςξ φρζζηδξ αλίαξ, παναδμπήξ ανπέβμκδξ, πνμζπαεεί ιε
αλζχζεζξ κα δχζεζ απάκηδζδ ζημ γήηδια ηδξ εοεακαζίαξ. Αημφβεηαζ, επμιέκςξ,
αζοκήεζζημ έςξ μλφιςνμ υηζ εα ιπμνμφζε κα απμηεθεί δεζηυ αβαευ ηάηζ ημ μπμίμ
ζηνέθεηαζ εκάκηζα ζηδ γςή. Με δεδμιέκμ αοηυ, μπμζαδήπμηε πναηηζηή πθήηηεζ ηδκ
ακενχπζκδ γςή έιιεζα ή άιεζα ηαηαδζηάγεηαζ δεζηά. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ειπίπηεζ
ηαζ δ εοεακαζία, αθμφ ακελάνηδηα απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα ηίκδηνα πμο ηδκ
επζθένμοκ, είκαζ ιζα πναηηζηή πμο εοεέςξ μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ ηακηζακήξ εεςνίαξ
ακέθενακ υηζ ζηνέθεηαζ εκακηίμκ ηδξ γςήξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα εκάκηζα ζηδκ
αοημκμιία ηαζ αλζμπνέπεζα ημο ακενχπμο. Καηά ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ εοεακαζίαξ
πάθζ, ημ κα απμδέπεηαζ ηάπμζμξ ηδ γςή ςξ απυθοηδ αλία, δεκ ημο απαβμνεφεζ κα
πνμπςνήζεζ ζηδ δζεκένβεζα εοεακαζίαξ. Γζυηζ αοηυ πμο απεζθεί ηδ γςή δεκ είκαζ μ
εάκαημξ, μ μπμίμξ μφηςξ ή άθθςξ είκαζ ακαπυθεοηημξ, αθθά μηζδήπμηε εηιδδεκίγεζ
ηδκ αλία ηδξ απμβοικχκμκηάξ ηδκ απυ ηάεε πμζυηδηα. Σέημζεξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ
θοζζηά μ έζπαημξ πυκμξ ηαζ δ ηαπεζκςηζηή αδοκαιία.
Αοηυ θμζπυκ πμο επζηοβπάκεζ δ εοεακαζία ηαζ δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ
αοημηημκία είκαζ κα δζαζχζεζ ηδκ αλία ηδξ γςήξ, δζαζχγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ
αοημκμιία ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αζεεκμφξ, ημκ μπμίμ απαθθάζζεζ απυ
ηαπεζκςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πθήνμοξ απχθεζαξ ηδξ αοημκμιίαξ ημο ηαζ έζπαηδξ
ελάνηδζδξ.
Ο ζεααζιυξ βζα ηδκ αοημκμιία ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αζεεκμφξ ελεηάγεηαζ
ςξ ιία ααζζηή αζηία βζα κα επζηναπεί δ εοεακαζία ηαζ δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ
αοημηημκία. H πνήζδ ηδξ ηακηζακήξ ηαηδβμνζηήξ πνμζηαβήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία
μ άκενςπμξ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ πάκηα ςξ ζημπυξ ηαζ πμηέ ςξ ιέζμ, δεκ
θαίκεηαζ κα λεηαεανίγεζ ημ εμθυ εεςνδηζηυ πεδίμ. οβηεηνζιέκα, ακηζιεηςπίγμκηαξ
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ημκ άκενςπμ ςξ ζημπυ, είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κα απμδεπημφιε ηζξ έθθμβεξ επζεοιίεξ
ημο ηαζ κα ηζξ ζηακμπμζήζμοιε, ηονίςξ υηακ αθμνμφκ ημκ εζςηενζηυ οπανλζαηυ ημο
πονήκα. Αζεεκείξ πμο πνυηεζηαζ κα πάζμοκ ηδκ αοημκμιία ημοξ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα
ημοξ ελαζηίαξ ημο πυκμο ηαζ ηδξ ακδζοπίαξ πμο ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ ηεθζηέξ
ηαζ ιδ ακαζηνέρζιεξ κυζμοξ ιπμνεί κα δζηαζμθμβδεεί μ ηενιαηζζιυξ ηδξ γςήξ ημοξ
πνμηεζιέκμο κα πεεάκμοκ ιε αλζμπνέπεζα. Δάκ απμδεπημφιε ηα παναπάκς
επζπεζνήιαηα, ημ ηακηζακυ επζπείνδια ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ελήβδζδ εκάκηζα
ζηδκ εοεακαζία ηαζ ηδκ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία πμο ηζκδημπμζείηαζ απυ
ηδκ ακδζοπία βζα πυκμ αθθά υπζ απυ ηδκ ακδζοπία βζα απχθεζα ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ
ηδξ αλζμπνέπεζαξ. Αοηυ εα ζήιαζκε υηζ ιία απαβυνεοζδ ηδξ εοεακαζίαξ ηαζ ηδξ
ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδξ αοημηημκίαξ δεκ ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ηα επζπεζνήιαηα βζα
ηδκ αοημκμιία εκάκηζα ζε αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ.
οιπεναζιαηζηά, δ αοημκμιία απμηεθεί ιία ακελάνηδηδ αλία, πμο ιαξ αθήκεζ
ιε ημ ηαεήημκ κα παναιείκμοιε αοηυκμιμζ. Καζ μζ δφμ ενιδκείεξ βζα ηδκ αοημκμιία
δίκμοκ έδαθμξ κα οπμζηδνίλμοκ υηζ δ εοεακαζία ιπμνεί κα είκαζ ιία θακεαζιέκδ
εκένβεζα ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, αθθά υπζ ζε υθεξ. Δάκ οπμεέζμοιε υηζ δ αοημκμιία
είκαζ ιία ζοκεηή αλία, ζεαυιεκμζ ηζξ ηνέπμοζεξ αοηυκμιεξ απμθάζεζξ, εα πνέπεζ
αοηέξ κα ζηαειζζημφκ ιε ηδκ αλία ηδξ ιεθθμκηζηήξ αοημκμιίαξ. φιθςκα ιε ηδκ
ηακηζακή πνμζέββζζδ, μζ θυβμζ εκάκηζα ζηδκ εοεακαζία ηαζ ηδκ ζαηνζηά
οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία πμο εκενβμφκ απυ ηδκ ακδζοπία βζα ημκ πυκμ ιπμνεί κα
ζοιπθδνχκμκηαζ απυ επζπεζνήιαηα πνζκ ααζζγυιεκα ζημ ζεααζιυ βζα αοημκμιία ηαζ
αλζμπνέπεζα. οιπεναζιαηζηά, ηαιία απυ ηζξ ενιδκείεξ βζα ηδκ αλία ηδξ αοημκμιίαξ
πμο έπμοιε ζογδηήζεζ δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί χζηε κα δείλεζ υηζ δ εοεακαζία
ηαζ δ ζαηνζηά οπμαμδεμφιεκδ αοημηημκία απμηεθμφκ θακεαζιέκεξ πναηηζηέξ.
Δπζπθέμκ, θαίκεηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλφ εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ
εοεακαζίαξ ηαεχξ ηαζ μζ δφμ ιμνθέξ απαζημφκ δνάζδ πμο επζηνέπμοκ κα
οπμζηδνίλμοιε υηζ αοηυ πμο εα πνέπεζ κα ακαθοεεί είκαζ ημ πνυζςπμ πμο εκενβεί.
Αοηυ είκαζ πμο πνμζδζμνίγεζ ηαηά πυζμ επζηνεπηή ιπμνεί κα είκαζ δ εοεακαζία.
οιπεναζιαηζηά, εάκ μ πναβιαηζηυξ δνςκ είκαζ δ αοημκμιία ημο αζεεκμφξ ηυηε δ
εκενβδηζηή ηαζ δ παεδηζηή εοεακαζία είκαζ δεζηά επζηνεπηέξ ηαζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ
εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ εοεακαζίαξ, απυ ιυκδ ηδξ, ζηδκ μοζία ιεζχκεζ ηδκ
αοημκμιία ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αζεεκμφξ.
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