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My answer. When should I die 

(WSID): On-time (mature death), 

neither earlier (premature) nor 

later (postmature). My covenant

Abstract at the end of the article

Η απάντησή μου 
Πότε πρέπει να πεθάνω εγώ:  
Στην ώρα μου, ούτε πρόωρα ούτε μετάωρα.  
Η διαθήκη μου

Αν οποτεδήποτε στο εξής δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αποφάσεις για τον 

εαυτό μου ή/και δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ από οποιαδήποτε αιτία επί 

το πολύ έξι μήνες, τότε έχει έρθει η ώρα μου για ωραίο ώριμο θάνατο. Δεν θα 

υποβληθώ σε καμία ιατρική παρέμβαση για παράταση της διάρκειας τής με 

αρνητική ποιότητα ζωής μου, και θα επιτραπεί στην πρώτη επόμενη κλήση 

του πεπρωμένου μου να ανακυκλώσει το σώμα μου. Η διαθήκη μου αυτή 

προς οποιονδήποτε θα έχει τότε τη φροντίδα μου να υπερισχύσει οποιασδή-

ποτε αντίθετης άποψης ή νομικής ρύθμισης. Τυχόν παραβίαση της διαθήκης 

ετούτης συνιστά αξιόποινη κατάλυση του αυτεξούσιου του προσώπου μου, 

και εντέλλονται τα παιδιά μου ή όποιοι θα έχουν τότε τη φροντίδα μου να 

ασκήσουν δίωξη κατά παντός υπευθύνου.
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1. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΕΓΩ; 

Έχοντας από το 1990 και εξής περάσει από όλα τα στάδια 

του γνώθι σαυτόν,1–13 συνειδητοποίησα –επιτέλους!– ότι το 

θέμα δεν είναι «πότε πρέπει να πεθαίνει ο άνθρωπος» γενικά 

και ακαθόριστα, ούτε «πότε πρέπει να πεθάνει ο άλλος» 

εκεί έξω, αλλά “πότε πρέπει να πεθάνω εγώ” συγκεκριμένα 

και καθορισμένα. Εγώ που σας μιλώ τώρα εδώ. Και απο-

φάσισα για μένα (εικ. 1). Η απόφαση αυτή υπάρχει πάντα 

μαζί μου, και στον ύπνο, διότι δεν ξέρω πότε το “χρεών” 

(το πεπρωμένο) θα με καλέσει. Δηλώνει ότι οποτεδήποτε 

και για οποιαδήποτε αιτία βρεθώ χωρίς “σώας τας φρένας”, 

οπότε θα αδυνατώ να αποφασίσω για μέναa, ή βρεθώ σε 

κατάσταση που δεν θα μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ για το 

πολύ έξι μήνεςb, τότε η εντολή μου είναι ότι δεν θα υποβλη-

θώ σε καμία ιατρική παρέμβαση ή θεραπεία για παράταση 

της διάρκειας της ζωής μου διότι η ποιότητά της θα είναι 

a καθότι “μωραίνει Κύριος όν βούλεται απολέσαι”, κατά την αρχαιο-

ελληνική παροιμία· αδυναμία δικαιοπρακτείν, κατά τη Δικαιοσύνη· 

οπότε θα χρειάζομαι κηδεμόνα·

b ή νωρίτερα αν δύο ανεξάρτητοι γιατροί συμφωνούν ότι τη δεδομένη 

στιγμή δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες (evidence-based) 

σοβαρές πιθανότητες να αυτοεξυπηρετoύμαι το αργότερο σε έξι 

μήνες από την έναρξη της κατάστασής μου αυτής·

ανεπιστρεπτί αρνητική, και στην πρώτη επόμενη κλήσηc 

του πεπρωμένου μουd θα του επιτραπεί να ανακυκλώσει 

το σώμα μουe. Τυχόν, δε, παραβίαση της υπογραμμένης 

και θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής εντολής 

μου αυτής συνεπάγεται μήνυση κατά παντός υπευθύνου 

για κατάλυση του αυτεξούσιου του προσώπου μου, και 

καλούνται τα παιδιά μου ή εκείνοι που τότε θα έχουν την 

ευθύνη της φροντίδας μου να την ασκήσουν. 

2. ΕΓΩ ΚΙ Ο ΝΟΜΟΣ Η ΕΓΩ ΚΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΜΟΥ; 

Συχνά με ρωτούν: «Και λοιπόν; Τι νομική ισχύ έχει αυτό;» 

Ή είναι και πιο επιθετικοί: «Αυτό δεν έχει καμιά νομική ισχύ.» 

Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν από τον 

νόμο την απόφαση που οφείλουν να πάρουν οι ίδιοι. Τάχα 

είναι ο νόμος που τους εμποδίζει να αποφασίσουν για τον 

εαυτό τους. Τάχα δεν είναι ο φόβος τους που τους παραλύει. 

c με τη φωνή ενός κώματος οποιασδήποτε αιτίας ή μιας ανεπάρκειας 

οποιουδήποτε οργάνου ή μιας λοίμωξης οποιασδήποτε εντόπισης 

και τα παρόμοια·

d ότι “φυγείν αδύνατον”, κατά την αρχαιοελληνική σοφία·

e ότι «χούς εί και εις χούν απελεύσει», κατά τη χριστιανική σοφία 

(νεκρώσιμη ακολουθία).
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Τάχα δεν είναι η διανοητική τους παράλυση που εκλαμβά-

νει ως ποτέ «το άγνωστο της ώρας για να μην προπεθαίνει 

από το φόβο του ο ταλαίπωρος ο άνθρωπος».7 Τάχα δεν 

είναι η κοινωνική τους ανευθυνότητα που μετακυλίει την 

προσωπική τους ευθύνη να αποφασίσουν για τον εαυτό 

τους σε τρίτους, ιδίως στις επόμενες γενιές (γενεαλογική 

κερδοσκοπία).12

Προφάσεις εν αμαρτίαις. Εάν όλοι εσείς αποφασίσετε 

ο καθένας σας για το πότε του δικού σας θανάτου (όχι για 

το πότε του δικού μου, ούτε για το πότε του άλλου, ούτε 

για το πότε γενικά), τότε το θέμα αυτόματα θα λυθεί. Όπως 

αν αύριο το πρωί όλοι οι καπνιστές γιατροί της χώρας 

έκοβαν το τσιγάρο, το θέμα του καπνίσματος στη χώρα θα 

λυνόταν ως διά μαγείας και χωρίς κανέναν νόμο. Το θέμα 

δεν είναι να αποφασίσουν οι άλλοι για σας. Το θέμα είναι 

να αποφασίσετε εσείς για σας. Το θέμα είναι να νικήσετε 

εσείς το φόβο σας. Το θέμα δεν είναι να αποφασίσουν οι 

άλλοι για μένα. Το θέμα είναι να αποφασίσω εγώ για μένα, 

ότι «επειδή το πράγμα δεν γίνεται όπως εγώ θέλω, να θέλω 

εγώ όπως εκείνο γίνεται».7 Ή και το αντίθετο. Απόλυτα σε-

βαστό. Αλλά να το αποφασίσετε. Ακόμα κι αν πείτε:: «Θέλω 

να πεθάνω μετά τα 135 μου, έστω και αν μόνον η καρδιά 

μου χτυπά και όλα τα άλλα όργανά μου έχουν εκφυλιστεί, 

έστω και αν είμαι συνδεδεμένος με όλα τα μηχανήματα που 

θα έχει εφεύρει ως τότε η ανθρωπότητα, έστω και αν για 

τη συντήρησή μου απαιτηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός 

της χώρας ή και της Ευρώπης, διαθέτω δε όλη την κινητή 

και ακίνητη περιουσία μου γι αυτό το σκοπό». Μη σεβαστή 

είναι μόνον η μη-διαθήκη.12

Το θέμα είναι να ελευθερωθώ εγώ από το φόβο μου. 

Το θέμα είναι να βάλω εγώ το μυαλό μου να βρει τρόπους 

να προστατέψει τον εαυτό του. Και να του διασφαλίσει καί 

το «τεθνάναι καλώς», ως ακροτελεύτια πράξη του ευ ζειν.14 

Το «καλοθάνατος!»7 Η εικόνα 1 είναι ο δικός μου τρόπος.

Εικόνα 1. Η διαθήκη μου για ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά τέλη της ζωής μου.
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If at any time hereafter I can’t participate in decisions about myself (God drives mad those he would destroy) and/or 

I can’t look after myself for any reason for a maximum of six months (or less, if two independent doctors agree that 

currently there are no evidence-based serious probabilities that I will be able to look after myself ), then there is no 

future for me, my time to die with dignity has come, and my destiny should be allowed to recycle my body. No any 

medical intervention for prolonging the duration of my life with negative quality should be undertaken. The first 

next coma or any organ failure or any infection etc. should be allowed to recycle my body (“dust you are and to dust 

you will come back”; “it is impossible to avoid your destiny”). This is my mandate to whom will then have my care. 

My mandate must override any contrary opinion or legal regulation. Any violation of it is a criminally punishable in-

fringement of the supremacy of my autonomy, and my children are ordered to prosecute those responsible.

Key words: Self-handling, Euthanasia, Living will, Premature / mature / postmature death, Future, When should I die (WSID), When should 

we die (WSWD)
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