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Ευθανασία
Ιστορική ανασκόπηση σημασιών,  
ιδεών και πρακτικών

Η λέξη ευθανασία πρωτοεμφανίζεται κατά την ελληνιστική εποχή. Στους 

Έλληνες και στους Λατίνους συγγραφείς έχει έννοιες αρκετά διαφορετικές 

από τη σύγχρονη, σημαίνοντας τον γαλήνιο θάνατο που επισφραγίζει μια 

ενάρετη ζωή, τον ηρωικό θάνατο στο πεδίο της μάχης ή για την υπερά-

σπιση ανώτερων ιδανικών, τον θάνατο που έρχεται τον κατάλληλο καιρό, 

και τον μη βασανιστικό θάνατο. Τον 17ο αιώνα μεταφέρεται στην αγγλική 

από τον Bacon, για να δηλώσει τον ανώδυνο θάνατο, που κατορθώνεται διά 

της εφαρμογής ιατρικών μέσων ανακούφισης του πόνου. Τον 18ο αιώνα, 

ο Ευγένιος Βούλγαρις την εκλαμβάνει ως υποφορά του θανάτου μετά 

γενναιότητας, πραότητας και καρτερίας. Μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα 

αποκτά τη συγκεκριμένη σημασία, με την οποία είναι εν χρήσει σήμερα, της 

ενεργητικής επίσπευσης του θανάτου, με ιατρική παρέμβαση, ασθενούς 

πάσχοντος από ανίατη, βασανιστική νόσο. Εν τούτοις, πρακτικές που προσο-

μοιάζουν στη σύγχρονη ευθανασία μαρτυρούνται ήδη από την αρχαιότητα 

(Κέα, Μασσαλία, Σπάρτη), ενώ διαχρονική υπήρξε και η θεωρητική διαπάλη 

περί της εθελουσίας αυτοκτονίας σε περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας ή 

ασθένειας. Ο Ιπποκρατικός Όρκος, απηχώντας πυθαγόρειες αντιλήψεις, απα-

γορεύει ρητά την ευθανασία, είτε ως αφαίρεση της ζωής του ασθενούς από 

τον ιατρό, διά της χορήγησης θανατηφόρου ουσίας, είτε ως υποβοηθούμενη 

από τον ιατρό αυτοκτονία. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι Χριστιανοί Πατέρες 

και ο Kant απορρίπτουν κατηγορηματικά την αυτοχειρία, την οποία, αντίθε-

τα, υποστηρίζουν, υπό όρους, ορισμένοι Στωικοί και ο Hume. Το αίτημα για 

ευθανασία, με τη σύγχρονη σημασία της λέξης, αναδύεται τη δεκαετία 

του 1870 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αγγλία. Στη 

Γερμανία, το ναζιστικό καθεστώς χρησιμοποίησε τον όρο για την, κατ’ 

ευφημισμόν, ονομασία ενός προγράμματος ευγονικής, που προέβλεπε 

την αναγκαστική θανάτωση διανοητικά καθυστερημένων, αναπήρων, 

ψυχωτικών, ανιάτως πασχόντων και υπέργηρων ατόμων.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ευθανασία κατέστη 

από τα κεντρικά ζητήματα της Βιοηθικής και θέμα που 

απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, τους νομοθέτες και 

τους πολιτικούς. Υπό τη σύγχρονη έννοιά της δηλώνει την 

ενεργητική επίσπευση του θανάτου, με ιατρική παρέμβαση, 

ασθενούς πάσχοντος από ανίατη, επώδυνη νόσο.1,2 Θα 

πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της ιστορικής διαδρομής 

του όρου «ευθανασία» και των, ανά τους αιώνες, σχετικών 

με την ευθανασία ιδεών και πρακτικών.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

2.1.  Ο όρος ευθανασία στην αρχαία γραμματεία

Το ουσιαστικό ευθανασία δεν απαντά στα κείμενα της 

αρχαιοελληνικής γραμματείας, μέχρι και την κλασική περί-

οδο. Πρώτη φορά εμφανίζεται κατά την ελληνιστική εποχή, 

στον κωμωδιογράφο Ποσείδιππο (3ος αιώνας π.Χ.): 

3 («Από αυτά που ο άνθρωπος εύχεται στους θεούς να 

του τύχουν/τίποτε καλύτερο δεν εύχεται από την ευθανασία»). 
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Το συναντάμε, ακόμη, στον ιστορικό Πολύβιο (203–120 

π.Χ.): 

4 («Ο Λυκίσκος, μολονότι υπήρξε πολύ κακός 

άνθρωπος, πέθανε ενδόξως, ώστε ευλόγως οι περισσότεροι 

να ονειδίζουν την τύχη, γιατί το βραβείο των αγαθών ανδρών, 

την ευθανασία, την επιφυλάσσει ενίοτε στους χειρότερους»). 

Αργότερα, η λέξη παραλαμβάνεται από τον Ελληνιστή 

Ιουδαίο φιλόσοφο Φίλωνα τον Αλεξανδρέα (20 π.Χ.–50 

μ.Χ.): 
5 («το καλό γήρας και η ευθανασία είναι τα 

μεγαλύτερα από τα ανθρώπινα αγαθά»).

Ο ελληνικός όρος χρησιμοποιείται και από τους αρ-

χαίους Λατίνους συγγραφείς. Ο Κικέρων, σε επιστολή του 

προς τον φίλο του Αττικό (43 π.Χ.), γράφει: “Bene igitur tu, 

qui ευθανασίαν, bene! relinque patriam”6 («Καλώς αναζητείς 

την ευθανασία, καλώς! Εγκατάλειψε την πατρίδα»). Επίσης, 

στη βιογραφία του Ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού 

Αυγούστου από τον ιστορικό Σουητώνιο (70–140 μ.Χ.) 

αναφέρεται: “Sortitus exitum facilem et qualem semper 

optavera, nam fere quotiens audisset cito et nullo cruciatu 

defunctum quempiam, sibi et suis ευθανασίαν similem –hoc 

enim verbo uti solebat– precabatur”7 («Έτσι ευλογημένος, 

με έναν εύκολο θάνατο και τέτοιον που πάντα επιθυμούσε. 

Γιατί, πάντα, μαθαίνοντας ότι κάποιος είχε πεθάνει γρήγορα 

και ανώδυνα, προσευχόταν να μπορούσε να τύχει και αυτός 

μια τέτοιας «ευθανασίας» – γιατί αυτή ήταν η λέξη που ήθελε 

να χρησιμοποιεί»).

Τέλος, η λέξη βρίσκεται και στον αρχαίο χριστιανό 

εκκλησιαστικό συγγραφέα Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα: 

8 («μύρια όσα μας έχει δωρίσει ο Θεός, ... και το καλό 

γήρας και την ευθανασία …»), ενώ μια παραλλαγή της, το 

επίσης ουσιαστικό, ουδέτερου γένους, ευθάνατον απαντά 

στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Δαμάσκιο (458–; μ.Χ.): 

9 («επιφέρει δε την ανοσία 

και τον καλό θάνατο και τον μη πρόωρο θάνατο, η ευκρασία 

των εποχών και των στοιχείων»).

Το επίρρημα ευθανάτως πρωτοεμφανίζεται στον κωμικό 

ποιητή Κρατίνο (520–422 π.Χ.), εκπρόσωπο της Αρχαίας 

Κωμωδίας: 10 το ξαναβρίσκουμε δε και 

στον εκπρόσωπο της Νέας Κωμωδίας Μένανδρο (342–292 

π.Χ.): 11

Το επίθετο ευθάνατος απαντά πάλι στον Μένανδρο, ως 

επιθετικός προσδιορισμός του θανάτου: 

12 («μόνο αυτός 

ο θάνατος μού φαίνεται ευθάνατος, … να είμαι ξαπλωμένος 

σε ύπτια θέση, παχύς, … να τρώγω και να λέγω "σαπίζω από 

την ηδονή"»).

Το ρήμα ευθανατέω χρησιμοποιεί ο στωικός φιλόσοφος 

Χρύσιππος (280–206 π.Χ.), εκπρόσωπος της Μέσης Στοάς: 

13 

(«μόνον τα καλά γηρατειά και ο καλός θάνατος ενδιαφέρουν 

τον σπουδαίο άνθρωπο· γιατί καλό γήρας είναι να διεξέλθει 

κάποιος τα γηρατειά του ενάρετα, και καλός θάνατος να πεθά-

νει ενάρετα»). Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος 

(121–180 μ.Χ.), φιλόσοφος της Ύστερης Στοάς, παρατηρεί: 

14 («σε αυτόν που έχει καλό θάνατο, εύκολα 

εξέρχεται η ψυχούλα από το σώμα»).

Ο Πολύβιος, αναφερόμενος στον θάνατο του τελευ-

ταίου Σπαρτιάτη βασιλιά Κλεομένη, γράφει: 

15 («περισσότερο δε, φρό-

ντιζε να έχει έναν καλό (ένδοξο) θάνατο, και να μην υπομείνει 

τίποτα ανάξιο της τόλμης που είχε επιδείξει στο παρελθόν»). 

Επίσης, ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος (37/38–100 μ.Χ.) 

γράφει: 

16 («αποφάσισαν να παραδοθούν στους εχθρούς, με 

την ελπίδα ότι, εάν μεν αυτοί [οι εχθροί] τούς χάριζαν τη ζωή, 

θα ζούσαν, εάν πάλι τους θανάτωναν, θα πέθαιναν καλώς 

[χωρίς να υποφέρουν πολύ]»).

Τέλος, το απαρέμφατο ευθανατίζειν εμφανίζεται στον 

Ωριγένη (185–254 μ.Χ.): 
17 («πρόθυμα και 

γενναία, υπερασπιζόμενοι τους σεβαστούς και αγίους νόμους, 

να πεθάνουμε καλώς»).

Από τα παραπάνω εκτεθέντα προκύπτει ότι, στην αρχαία 

γραμματεία, η έννοια της λέξης ευθανασία είναι αρκετά 

διαφορετική από τη σύγχρονη. Τα σημαινόμενα από το 

σημαίνον ευθανασία, κατά την αρχαιότητα, φαίνεται να 

είναι τα εξής: (α) Ο ήρεμος, ειρηνικός, γαλήνιος και ευτυ-

χισμένος θάνατος, ως επισφράγιση μιας ενάρετης ζωής, 

(β) ο γενναίος, ηρωικός, ένδοξος θάνατος, στο πεδίο της 

μάχης, (γ) ο θάνατος για την υπεράσπιση ανώτερων ιδα-

νικών (πατρίδα, θρησκευτική πίστη), (δ) ο θάνατος που 

έρχεται τον κατάλληλο καιρό, δηλαδή ο μη πρόωρος, αλλά 

και ο μη υπερβολικά καθυστερών και (ε) ο ανώδυνος, μη 

βασανιστικός θάνατος, που δεν επιφέρει πολλή ψυχική ή 

σωματική ταλαιπωρία.18,19
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2.2.  Ο όρος ευθανασία (euthanasia)  

στους νεότερους χρόνους

Το νεοελληνικό ουσιαστικό ευθανασία είναι αντιδάνειο 

(δηλαδή δάνειο από άλλη γλώσσα, η οποία, όμως, είχε 

δανειστεί τη λέξη ή τα συστατικά της από μια προγενέστε-

ρη περίοδο της ελληνικής). Συγκεκριμένα, πρόκειται για 

απόδοση στη νέα ελληνική του αγγλικού όρου euthanasia, 

που εισήχθη από τον Άγγλο φιλόσοφο Francis Bacon (1561–

1626). Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Bacon μετέφερε στην 

αγγλική γλώσσα αυτούσια την ελληνική λέξη ευθανασία, για 

να δηλώσει τον ανώδυνο θάνατο που κατορθώνεται με την 

ανακούφιση του πόνου, και όχι την ενεργητική επίσπευση 

του θανάτου με χορήγηση δηλητηριώδους ουσίας.20 Εκφρά-

ζοντας την αντίληψή του για το ποια πρέπει να είναι η στάση 

των ιατρών έναντι των ετοιμοθάνατων, θεωρεί καθήκον 

τους και ένδειξη ανθρωπιάς, αντί να εγκαταλείπουν τους 

ασθενείς αυτούς, να βρίσκονται κοντά τους έως το τέλος, 

βοηθώντας τους να αποχωρήσουν από τη ζωή κατά το 

δυνατόν αβασάνιστα. Διακρίνει, μάλιστα, την ευθανασία 

σε εσωτερική (euthanasia interiori), δηλαδή ψυχική προ-

ετοιμασία για τον θάνατο, και σε εξωτερική (euthanasia 

exteriori), εννοώντας τα ιατρικά μέσα που καταπραΰνουν το 

άλγος και καθιστούν το «πέρασμα» ευκολότερο, όταν έχει 

χαθεί κάθε ελπίδα ανάκαμψης.21 Εν κατακλείδι, ο Bacon δεν 

εισηγήθηκε την ευθανασία με τη σύγχρονη έννοια, αλλά 

παρότρυνε τους ιατρούς να ασχοληθούν με αυτό το οποίο 

στον 20ό αιώνα ονομάστηκε παρηγορητική-ανακουφιστική 

φροντίδα (palliative care).20

Τον 18ο αιώνα, ο Έλληνας φιλόσοφος Ευγένιος Βούλγα-

ρις (1716–1806), από τους κυριότερους εκπροσώπους του 

νεοελληνικού Διαφωτισμού, συνέγραψε βιβλίο, το οποίο 

ονόμασε 22 Εκεί αναπτύσσει την 

ιδέα της ήτοι 

ως υποφοράς του θανάτου μετά γενναιότητας, πραότητας 

και ευψυχίας. Ο Βούλγαρις ασπάζεται πλήρως τη χριστια-

νική θέση περί της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής και 

απορρίπτει κάθε εκούσια διακοπή της. Ονομάζει, μάλιστα, 

προθανασία το να αποθνήσκει ο άνθρωπος 

το να προαρπάζει εθελουσίως την ώρα του θανάτου του 

ή το να προαποκόπτει τις ημέρες του βίου του. Από την 

άλλη πλευρά, αποφάσκει και τη δυσθανασία, ήτοι τον αργό, 

παρατεινόμενο, δύσκολο και κακό θάνατο του βραδέως 

ψυχορραγούντα, του οδυνηρά χαροπαλεύοντα.23

3.  ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ:  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

3.1.  Όμηρος

Η παράσταση του γρήγορου, ανώδυνου, μη βασανι-

στικού θανάτου πρωτοεμφανίζεται στον Όμηρο.24 Η Συρίη 

είναι ένα ουτοπικό νησί, όχι πολυάνθρωπο, αλλά εύφορο, με 

άφθονη βοσκή και πρόβατα, πλούσιο σε κρασιά και στάρια, 

όπου: «Πείνα στον λαό ποτέ δεν παρουσιάζεται, ούτε κάποια 

άλλη μισητή νόσος επέρχεται στους ταλαίπωρους θνητούς· 

αλλά, όταν γερνούν, στην πολιτεία αυτή, οι άνθρωποι, έρχεται ο 

αργυρότοξος Απόλλων, μαζί με την Αρτέμιδα, και τους φονεύει, 

επιτιθέμενος σε αυτούς με γλυκά (ήπια) βέλη».25

3.2.  Κέα – Μασσαλία – Σπάρτη

Πρακτικές ευθανασίας, υπό την έννοια της εθελού-

σιας αυτοκτονίας –και, μάλιστα, κοινωνικά θεσμισμένες, 

καθιερωμένες και αποδεκτές– περιγράφονται κατά την 

αρχαιότητα.24,26

Στη νήσο των Κυκλάδων Κέα, λόγω του υγιεινού κλί-

ματός της, οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι γυναίκες, έφθαναν σε 

βαθύ γήρας. Δεν περίμεναν, λοιπόν, να πεθάνουν φυσικά, 

αλλά, προτού ασθενήσουν ή υποστούν κάποια σωματική ή 

πνευματική αναπηρία, αυτοκτονούσαν με δηλητήριο (όπιο 

ή κώνειο). Η αυτοκτονία των γηραιών Κείων ήταν ομαδική 

και ελάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια επίσημου γεύματος ή 

εορταστικής θυσίας, μέσα σε ατμόσφαιρα συμποσίου, ως 

εθιμοτυπική τελετουργία.27

Στη Μασσαλία, ελληνική αποικία στη νότια Γαλατία, 

δηλητήριο με ανάμιξη κωνείου φυλαγόταν δημόσια από 

την ίδια την πολιτεία, η οποία το χορηγούσε σε όποιον εξέ-

θετε, ενώπιον της συγκλήτου, τους λόγους για τους οποίους 

επιθυμούσε να πεθάνει. Η διαδικασία ήταν αξιοπρεπής και 

καλοπροαίρετη. Δεν επέτρεπε σε κανένα να αυτοκτονήσει 

αυθαίρετα, ενώ παρείχε, σε όποιον ήταν βέβαιος ότι ήθελε 

να εγκαταλείψει τη ζωή, ένα γρήγορο και ανώδυνο μέσο 

θανάτου.28

Στη Σπάρτη, τα νεογέννητα εξετάζονταν από τους γε-

ροντότερους της φυλής, τα δε δύσμορφα και μη αρτιμελή 

αποπέμπονταν (ρίπτονταν) 

 (βάραθρο πλησίον του 

Ταϋγέτου). Η θανάτωση αυτή θεωρείτο ότι υπηρετούσε το 

καλύτερο συμφέρον, τόσο των ασθενών βρεφών, όσο και 

της πόλης.29

3.3. Ιπποκράτης

Ο Ιπποκρατικός , απηχώντας πυθαγόρειες αντιλή-

ψεις,30 απαγορεύει ρητά την ευθανασία, είτε ως αφαίρεση 

της ζωής του ασθενούς από τον ιατρό, διά της χορήγησης 

θανατηφόρου ουσίας, είτε ως υποβοηθούμενη από τον 

ιατρό αυτοκτονία: «Δεν θα δώσω σε κανέναν θανατηφόρο 

φάρμακο, ακόμη και αν μου ζητηθεί, ούτε θα συμβουλεύσω 
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κάτι τέτοιο» (

).31 

Παράλληλα, στο Ιπποκρατικό corpus, ο ιατρός διδάσκεται 

την αποδοχή των ορίων της τέχνης του και την αποχή από 

τη θεραπεία ασθενών κατανικημένων από τη νόσο τους: 

«Πρώτα, θα ορίσω αυτό που νομίζω ότι είναι η Ιατρική, το να 

απαλλάσσεις πλήρως τους ασθενείς από τις ταλαιπωρίες τους 

και να αμβλύνεις τη σφοδρότητα των νοσημάτων· το να μην 

επιχειρείς να θεραπεύσεις ασθενείς που έχουν κατακυριευτεί 

από τα νοσήματα, γνωρίζοντας ότι αυτές τις περιπτώσεις δεν 

δύναται η Ιατρική να τις αντιμετωπίσει».32

3.4. Πλάτων

Ο Πλάτων απορρίπτει την αυτοκτονία.33 Καίτοι ο θάνατος 

είναι επιθυμητός από τον φιλόσοφο, αφού το σώμα αποτελεί 

εμπόδιο στην καθαρή γνώση και θέαση της αλήθειας από 

την ψυχή, «οι άνθρωποι είμαστε μέσα σε ένα είδος φυλακής 

και δεν πρέπει κανένας να ελευθερώνει (από μόνος του) τον 

εαυτό του από αυτή, ούτε να δραπετεύει, … υπάρχουν θεοί 

που φροντίζουν για εμάς, και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα 

από τα κτήματα των θεών».34

Στους Νόμους, καταδικάζει τον αυτόχειρα να ταφεί 

 σε ερημική περιοχή, σε τάφο ανώνυμο, άνευ στήλης. 

Η αυτοκτονία είναι η άδικη ποινή που ο άνθρωπος επιβάλλει 

στον εαυτό του, λόγω ανανδρίας, δειλίας και απραγμοσύνης. 

Η αυστηρότητα και η σκληρότητα της θέσης του Πλάτωνα 

μετριάζονται, όταν πρόκειται για αυτοχειρία απορρέουσα 

από υπερβολικά οδυνηρή και αναπόφευκτη δυστυχία ή 

αξεπέραστη και ανυπόφορη καταισχύνη.35

Ενώ απορρίπτει την αυτοκτονία, ο Πλάτων, όπως και ο 

Ιπποκράτης, υποστηρίζει, ωστόσο, τη μη εφαρμογή θερα-

πευτικής αγωγής ή την απόσυρση της ήδη χορηγούμενης 

σε περιπτώσεις βαρέως και ανιάτως πασχόντων ασθενών, 

αντιτιθέμενος στην πεισματική εμμονή των ιατρών να 

παρατείνουν τη βασανιστική ζωή και να επιμηκύνουν τη 

διαδικασία του θανάτου.36 Αποδίδει, μάλιστα, την τακτική 

της με κάθε μέσο συντήρησης της ζωής, ανεξαρτήτως της 

ποιότητάς της, στον ιατρό Ηρόδικο από τη Σηλυβρία (5ος 

αιώνας π.Χ.), ο οποίος απομακρύνθηκε από την παράδο-

ση των παλαιών Ασκληπιάδων. Καθιστώντας τον θάνατο 

, ο Ηρόδικος επέφερε τη δυσθανασία, η οποία 

είναι, προφανώς, το αντίθετο της  Αντίθετα, ο 

Ασκληπιός δεν επιχειρούσε να ιατρεύσει τα σώματα που 

νοσούσαν ολοκληρωτικά, έως το εσωτερικό τους, για να 

μην καταστήσει τον βίο των ανθρώπων  

και για να μη γεννηθούν από τους ασθενείς απόγονοι όμοι-

οί τους. Τοιουτοτρόπως, υπηρετούνταν και το καλό του 

ασθενούς, αλλά και το καλό της πόλης. Μιλώντας για έναν 

 ο Πλάτων εισηγείται την υποταγή 

της Ιατρικής στις πολιτικές και στις κοινωνικές στοχεύσεις, 

διατυπώνει δε διδασκαλίες που συνιστούν προανάκρουσμα 

της ευγονικής των νεότερων χρόνων.37

3.5. Αριστοτέλης

Απολύτως αρνητικά διάκειται προς την αυτοκτονία και ο 

Αριστοτέλης. Ο θάνατος είναι το φοβερώτατον δεινό· «διότι 

είναι το τέλος, και τίποτε πλέον για τον πεθαμένο δεν φαίνεται 

να υπάρχει, ούτε καλό ούτε κακό». Η επιζήτηση του θανάτου, 

προς αποφυγή της φτώχειας, της ερωτικής απογοήτευσης 

ή άλλου λυπηρού πράγματος, δεν δεικνύει ανδρεία, αλλά 

δειλία και μαλθακότητα. Η αυτοχειρία αντιβαίνει στον ορθό 

λόγο και στον νόμο και συνιστά αδικία σε βάρος της πόλης.38

3.6. Αισχύλος – Σοφοκλής

Την ιδέα ότι ο θάνατος λυτρώνει τον άνθρωπο από τα 

αθεράπευτα κακά και καταπαύει οριστικά τον πόνο βρί-

σκουμε στον τραγικό ποιητή Αισχύλο: «Ω θάνατε σωτήρα, 

μη με θεωρήσεις ανάξιο του ερχομού σου· διότι μόνος είσαι 

εσύ των αθεράπευτων κακών ιατρός· και πόνος κανένας δεν 

αγγίζει τον νεκρό».39

Ο Σοφοκλής, ως βαθιά θρησκευόμενος και ευσεβής, 

απέρριπτε την αυτοχειρία.36 Παρ’ όλα αυτά, στις Τραχίνιες 

περιγράφει γλαφυρά ένα περιστατικό υποβοηθούμενης 

αυτοκτονίας: ο Ηρακλής, υποφέροντας από φρικτούς 

πόνους, πειθαναγκάζει τον γιο του Ύλλο να ανάψει πυρά 

και να τον κατακάψει. Όταν ο Ύλλος διαμαρτύρεται ότι, αν 

υπακούσει, θα γίνει δολοφόνος του ίδιου του του πατέρα, 

ο Ηρακλής τού απαντά ότι, αντίθετα, θα καταστεί σωτήρας 

και μόνος  (θεραπευτής) των  του, δηλαδή του 

αφόρητου άλγους του.40

3.7. Στωικοί – Επίκουρος

Οι αρχαίοι Στωικοί δίδασκαν ότι ο θάνατος είναι μια 

φυσική διάλυση, κατά την οποία το εσωτερικό πύρινο 

πνεύμα του ανθρώπου χωρίζεται από το σώμα και ενώνεται 

με το κοσμικό πυρ. Δεν είναι κάτι που πρέπει κάποιος να 

φοβάται και, κυρίως, δεν είναι κάτι ηθικά κακό· κατατάσ-

σεται, μαζί με τη ζωή, στην τάξη των ηθικώς 

Κακό είναι ο φόβος ως πάθος και μάλιστα ο φόβος του 

θανάτου. Αποδέχονταν την αυτοκτονία, ονομάζοντάς την 

 Υποστήριζαν, όμως, ότι μόνο ο σοφός, 

και όχι και ο κοινός άνθρωπος, είναι σε θέση να διακρίνει 

τον καιρό, ήτοι να επιλέξει ορθολογικά και σωστά τις περι-

στάσεις στις οποίες η αυτοχειρία συμπίπτει με τις επιταγές 

της Ειμαρμένης, ώστε να φύγει από τη ζωή καθηκόντως.41

Οι λόγοι που καθιστούν την  του στω-
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ικού σοφού από τον βίο είναι πέντε: «Υπέρ πατρίδος, υπέρ 

φίλων, και αν υποστεί δριμύτερο πόνο ή σωματικές βλάβες 

ή ανίατες ασθένειες».42 Οι τρεις τελευταίοι λόγοι δεικνύουν 

ότι οι φιλόσοφοι της αρχαίας Στοάς έβλεπαν θετικά την 

αυτοκτονία σε περιπτώσεις ανυπόφορου σωματικού άλγους, 

αναπηρίας ή ανίατης νόσου. Υπέρ αυτού συνηγορούν και 

τα προσωπικά τους παραδείγματα: Ο αρχηγέτης του Στω-

ικισμού Ζήνων κράτησε την αναπνοή του και πέθανε από 

ασφυξία, όταν, όντας υπέργηρος, σκόνταψε και έσπασε το 

δάκτυλό του, ενώ ο μαθητής του Κλεάνθης, ευρισκόμενος 

και αυτός σε προχωρημένη ηλικία, κατέληξε από θελη-

ματική ασιτία, ύστερα από την έκθυση ενός κακοήθους 

εξανθήματος στο χείλος του.43

Από τους εκπροσώπους της νέας Στοάς, ο Σενέκας 

προέκρινε το ευ ζην (bene vivere) έναντι του ζην (vivere) 

και την ποιότητα έναντι της ποσότητας της ζωής. Είναι 

άνευ σημασίας το αν θα πεθάνεις νωρίτερα ή αργότερα· 

σημασία έχει να πεθάνεις καλά (bene mori).44 Ο άνθρωπος 

οφείλει να αντιπαλεύει με όλες του τις δυνάμεις τα δεινά 

της ασθένειας και του πόνου, αλλά, σε ακραίες συνθήκες, 

όταν η αντοχή του εξαντλείται και η αξιοπρέπειά του δια-

κυβεύεται, η αυτοχειρία καθίσταται εύλογη: αναχωρεί στο 

μέσον του μαρτυρίου και αποσείει μακριά τα βάσανά του.41

Μόνο ως εσχάτη επιλογή έβλεπε την αυτοκτονία και 

ο Επίκτητος. Συνιστούσε γενναιότητα, εγκαρτέρηση και 

υπομονετική αποδοχή των δυσάρεστων και επώδυνων 

καταστάσεων της ζωής, όπως η ασθένεια και το άλγος, 

θεωρώντας αυτές έργα της φύσης, εκδηλώσεις της θείας 

πρόνοιας, υπηρετικές του συνολικού σχεδίου του κόσμου.41 

Γράφει: «Τι θα κάνω, λοιπόν, αν αρρωστήσω; – Θα αρρωστή-

σεις καλώς. – Ποιος θα με φροντίσει; – Ο θεός, οι φίλοι. – Θα 

πέσω στο κρεβάτι ταλαιπωρούμενος σκληρά. – Αλλά, ως 

άνδρας. … Και ποια η κατάληξη της νόσου; – Κάτι άλλο ή ο 

θάνατος; Άρα, λοιπόν, να θυμάσαι ότι αυτό είναι το μεγαλύτε-

ρο απ’ όλα τα κακά που πλήττουν τον άνθρωπο, μεγαλύτερο 

και από την ποταπότητα και τη δειλία, όχι ο θάνατος, αλλά ο 

φόβος του θανάτου».45

Για τον Μάρκο Αυρήλιο, η ζωή είναι μια αδιάλειπτη 

αναμονή του θανάτου.41 Στο έργο του 

προτρέπει τον εαυτό του να ζει  

καταφρονώντας τη σάρκα, και να ενεργεί σαν να ήταν 

κάθε του πράξη η τελευταία του βίου του. Οι νόσοι και 

τα συμπτώματά τους δεν είναι ούτε κακά, ούτε αγαθά.46 

Πάντως, δεν δικαιολογούν την αυτοχειρία.41

Κατά τον Επίκουρο, η αυτοκτονία, γενικά, έχει παθολογι-

κά κίνητρα: άγχος, κατάθλιψη, κόπωση, εσφαλμένος τρόπος 

ζωής, φόβος θανάτου. Είναι ανεκτή και επιτρεπτή, αλλά όχι 

προτιμητέα, σε περιπτώσεις μόνιμου υπερβολικού άλγους.47 

Ο αυτόχειρας δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Στον 

επικουρισμό, σε αντίθεση με τον στωικισμό, η αυτοκτονία 

δεν έτυχε ποτέ ευρείας επιδοκιμασίας.33

3.8. Αυγουστίνος – Θωμάς Ακινάτης

Ο Ιερός Αυγουστίνος θεωρούσε την αυτοχειρία παραβία-

ση της εντολής  και εξίσωνε την αυτοκτονία με 

την ανθρωποκτονία εν γένει.48 Αντιτάχθηκε στον ζηλωτισμό 

όσων χριστιανών επιδίωκαν πρόθυμα το μαρτύριο (όπως 

οι Δονατιστές και άλλες σχισματικές ή αιρετικές ομάδες). 

Δίδασκε ότι η επίγεια ζωή είναι ένα πολύτιμο δώρο του 

Θεού στον άνθρωπο· το δώρο αυτό ο άνθρωπος πρέπει 

να το σέβεται και να το υπερασπίζεται.33

Κατά τον Μεσαίωνα, ο Θωμάς Ακινάτης, η σκέψη του 

οποίου αποτελεί μια σύνθεση της χριστιανικής αποκάλυψης 

με την αριστοτελική φιλοσοφία, καταδικάζει την αυτοχειρία 

για τους εξής τρεις λόγους: Πρώτον, δεν είναι ο άνθρωπος 

κύριος της ζωής του, αλλά ο Θεός. Δεύτερον, η αυτοκτονία 

αντιβαίνει στον φυσικό νόμο, ο οποίος επιτάσσει την αυ-

τοσυντήρηση και την προς τον εαυτό μας αγάπη. Τρίτον, 

δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι μέλος της κοινωνίας, η 

αυτοχειρία πλήττει και αδικεί την κοινότητα.49

3.9. Thomas More

Η ευθανασία, με τη σύγχρονη έννοια του όρου, εμφα-

νίζεται για πρώτη φορά ως ιδέα και πρακτική στην Utopia 

του Thomas More (1516). Οι κάτοικοι της Ουτοπίας περι-

θάλπουν τους ασθενείς και δεν παραλείπουν τίποτε απ’ 

όσα μπορούν να συντελέσουν στην ανάρρωσή τους. Τους 

ανάπηρους και τους ανιάτως πάσχοντες τους συντροφεύουν 

και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να τους ανακουφίσουν. 

Όταν, όμως, οι ασθενείς υποφέρουν από παρατεινόμενο, 

βασανιστικό πόνο και δεν υπάρχει ελπίδα ανάνηψης ή 

ελάφρυνσης του άλγους, τους επισκέπτονται οι ιερείς και οι 

άρχοντες και τους παροτρύνουν να θέσουν εκούσια τέρμα 

στη ζωή τους. Θεμελιώνουν δε την προτροπή τους αυτή 

σε μια σειρά από επιχειρήματα: οι ασθενείς δεν μπορούν, 

πλέον, να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή και έχουν καταστεί 

βάρος για τους ίδιους και για τους γύρω τους. Η ζωή τους 

έχει στην πραγματικότητα τελειώσει. Είναι προτιμότερο να 

πεθάνουν παρά να διάγουν μια άθλια ζωή. Εάν απαλλαγούν 

από το μαρτύριο, μόνοι τους ή με τη βοήθεια άλλων, θα 

είναι ευτυχισμένοι μετά θάνατον. Πεθαίνοντας, δεν χάνουν 

καμιά από τις χαρές τις ζωής, ενώ λυτρώνονται από τις τα-

λαιπωρίες της. Η επιλογή τους δεν είναι μόνο ορθολογική, 

αλλά και σύμφωνη με τη θρησκεία, αφού ακολουθούν τη 

συμβουλή των ιερέων, οι οποίοι είναι οι ερμηνευτές της 

βουλής του Θεού. Όσοι ασθενείς πείθονται από τις παραι-

νέσεις των ιερέων και των αρχόντων, είτε διακόπτουν την 

τροφή και λιμοκτονούν, είτε λαμβάνουν όπιο και πεθαίνουν 

ανώδυνα. Ωστόσο, κανένας ασθενής δεν εξαναγκάζεται 

να βάλει τέλος στη ζωή του. Αν δεν πειστεί, συνεχίζουν να 

τον περιποιούνται με αμείωτη φροντίδα και προσοχή. Ο 
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εθελούσιος θάνατος, όταν περιβάλλεται την έγκριση των 

ιερέων και των αρχόντων, νομίζεται πολύ έντιμος. Τουναντί-

ον, αν κάποιος αυτοκτονήσει χωρίς τη συγκατάθεσή τους, 

θεωρείται αξιοκατάκριτος και δεν κηδεύεται κανονικά, αλλά 

πετούν ατιμωτικά το πτώμα του σε μια τάφρο.50

Η κατά More ευθανασία παρουσιάζει τρεις βασικές πτυ-

χές, οι οποίες χαρακτηρίζουν και τη σύγχρονη ευθανασία: 

Πρώτον, αφορά σε ασθενείς η κατάσταση των οποίων είναι 

απελπιστική και μη αναστρέψιμη. Δεύτερον, προϋποθέτει 

την αυτόνομη και ελεύθερη απόφαση του ασθενούς και, 

τρίτον, απαιτεί τη συναίνεση των πολιτειακών αρχών.30

3.10. David Hume – Immanuel Kant

Στη νεότερη Φιλοσοφία, από τους σπουδαιότερους 

υποστηρικτές της αυτοκτονίας είναι ο David Hume. Θε-

ωρεί προκατάληψη και ψευδή θρησκευτική δοξασία την 

αντίληψη ότι ο άνθρωπος οφείλει να παρατείνει έναν άθλιο 

βίο, προκειμένου να μην προσβάλλει τον Δημιουργό του. 

Ανατρέποντας το αριστοτελικό-ακινάτειο επιχείρημα περί 

της αυτοχειρίας ως αντικοινωνικής ενέργειας, ισχυρίζεται 

ότι ο άνθρωπος που φθάνει στο σημείο να σκέπτεται να 

εγκαταλείψει την ύπαρξη έχει περιέλθει σε μια κατάσταση 

τόσο παθηματική, ώστε έχει καταστεί άχρηστος και βάρος 

για την κοινότητα. Η αυτοκτονία εναρμονίζεται με το ατομι-

κό συμφέρον και ανάγεται σε καθήκον προς τον εαυτό μας, 

όταν το γήρας, η ασθένεια ή άλλη δυστυχία μεταβάλλουν 

τη ζωή σε φορτίο χειρότερο από την αυτο-εκμηδένιση.51

Στον αντίποδα των απόψεων του Hume βρίσκεται η 

προσέγγιση της αυτοχειρίας από τον Immanuel Kant. Ο Kant 

φέρει την αυτοκτονία ως πρώτο παράδειγμα πράξης αντι-

βαίνουσας στην κατηγορική προστακτική. Η υποκειμενική 

αρχή (αξίωμα) της πράξης του αυτοκτόνου («από αγάπη 

προς τον εαυτό μου βραχύνω τη ζωή μου, όταν προβλέπω 

ότι τα μελλοντικά μου βάσανα θα είναι περισσότερα από 

τις χαρές») δεν θα μπορούσε να γίνει καθολικός νόμος της 

φύσης, επειδή ένα σύστημα της φύσης, όπου η αγάπη προς 

τον εαυτό μας –ουσιώδες χαρακτηριστικό της οποίας είναι 

η ώθηση στην προαγωγή της ζωής– θα οδηγούσε στην 

καταστροφή της ζωής, θα ήταν εσωτερικά αντιφατικό. 

Επίσης, ο αυτόχειρας δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως 

αυτοσκοπό, αλλά τον χρησιμοποιεί ως μέσο για την εξα-

σφάλιση ενός ανώδυνου θανάτου.52

3.11. Πρακτικές ευθανασίας στα νεότερα έτη

Μεταξύ των ετών 1500 και 1800, στην προ-βιομηχανική 

Ευρώπη μαρτυρούνται ευρέως διαδεδομένες και αποδεκτές 

πρακτικές που πιστευόταν ότι επισπεύδουν τον θάνατο 

των καταληκτικών ασθενών, βραχύνοντας την αγωνία 

τους. Συγκεκριμένα, αφαιρούσαν το προσκέφαλο από τον 

θνήσκοντα ασθενή και τον οριζοντίωναν στο κρεβάτι, ή 

τον σήκωναν από την κλίνη, τον έβγαζαν στο κρύο και τον 

ξάπλωναν στο έδαφος, πάνω στο χώμα ή σε άχυρα ή σε 

μια κουβέρτα. Εκτός από τη συμβολική σημασία τους, και 

ανεξάρτητα από τις πραγματικές φυσιολογικές επιδράσεις 

τους, οι εν λόγω πρακτικές φανερώνουν τη σαφή πρόθεση 

του περίγυρου για ενεργητική συντόμευση της βασανιστι-

κής ζωής των ετοιμοθάνατων.53

Το αίτημα για ευθανασία, με τη σύγχρονη σημασία της 

λέξης, αναδύεται τη δεκαετία του 1870 στις Ηνωμένες Πολι-

τείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και στην Αγγλία. Την ίδια περίπου 

εποχή (1883) αναφύεται και η ευγονική, ως επιστημονικό 

και κοινωνικό κίνημα που επιδιώκει τη «βελτίωση» των 

απογόνων μέσω της επέμβασης στους μηχανισμούς της 

κληρονομικότητας. Η πρώτη πρόταση για νομιμοποίηση της 

ευθανασίας υποβλήθηκε το 1905 στην πολιτεία του Ohio, 

και απορρίφθηκε. Το 1935 ιδρύεται στην Αγγλία η Εταιρεία 

Εκούσιας Ευθανασίας (Voluntary Euthanasia Society) και 

το 1938, στις ΗΠΑ, η Αμερικανική Εταιρεία Ευθανασίας 

(Euthanasia Society of America). Επρόκειτο για οργανωμένες 

κινήσεις, που, ωστόσο, απέτυχαν να πείσουν τα νομοθετικά 

σώματα των χωρών τους να επιτρέψουν την ευθανασία.54

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ναζιστικό κα-

θεστώς χρησιμοποίησε τον όρο «ευθανασία» (“euthanasia”) 

για την, κατ’ ευφημισμόν, ονομασία του προγράμματος 

ευγονικής “Aktion T 4”, το οποίο προέβλεπε την αναγκα-

στική θανάτωση όλων των διανοητικά καθυστερημένων, 

αναπήρων, ψυχωτικών, επιληπτικών, ανιάτως πασχόντων 

και υπέργηρων ατόμων του γερμανικού πληθυσμού, προ-

κειμένου να διατηρηθεί η γενετική καθαρότητα της άριας 

φυλής. Υπολογίζεται ότι δολοφονήθηκαν 275.000 άνθρω-

ποι.54 Υπό το συνειδησιακό βάρος των γεγονότων αυτών 

ο όρος «ευθανασία» απουσιάζει από το λεξιλόγιο και τη 

νομική ορολογία της Γερμανίας, μέχρι και σήμερα. Αντ’ 

αυτού, χρησιμοποιείται ο όρος Sterbehilfe (= βοήθεια στο 

να πεθάνεις).55

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την ετυμολογία της, η λέξη ευθανασία 

σημαίνει «καλός θάνατος» (ανώδυνος, γλυκός, χωρίς αγω-

νία). Στην ιστορική της διαδρομή εννοείτο ποικιλοτρόπως. 

Μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα απέκτησε τη συγκεκριμένη 

σημασία, με την οποία είναι εν χρήσει σήμερα. Ωστόσο, 

πρακτικές που προσομοιάζουν στη σύγχρονη ευθανασία 

μαρτυρούνται ήδη από την αρχαιότητα, ενώ διαχρονική 

υπήρξε και η θεωρητική διαπάλη περί της εθελούσιας αυ-

τοκτονίας σε περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας ή ασθένειας.



ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 533

ABSTRACT

Euthanasia: A historical review of meanings, ideas and practices
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The word euthanasia first appeared during the Hellenistic era. Greek and Latin writers used it in a sense quite differ-

ent from the modern usage, referring to the serene death that seals a virtuous life, the heroic death on the battle-

field or for the defense of supreme ideals, the death that comes at the right time, and the non-tortuous death. In the 

17th century, it was transported into English by Bacon to describe the painless death that is accomplished by the ap-

plication of medical means of pain relief. In the 18th century, Eugene Voulgaris considered it to be the endurance of 

death with bravery and placidity. It is only at the end of the 19th century that it acquired the specific meaning with 

which it is used today, i.e., the active acceleration of death by medical intervention, in patients suffering from incur-

able, agonizing illnesses. Although not named as such, practices similar to contemporary euthanasia have been tes-

tified since antiquity (Kea, Marseilles, Sparta), while the theoretical debate on voluntary suicide in old age, disability 

or sickness is timeless. The Hippocratic Oath, reflecting Pythagorean beliefs, explicitly forbids euthanasia, either as 

the administration of a lethal substance by the physician to terminate the patient’s life, or as physician-assisted sui-

cide. Plato, Aristotle, the Christian Fathers, and Kant categorically rejected suicide, which, conversely, was support-

ed, under certain conditions, by some of the Stoics and Hume. The demand for euthanasia, in the modern meaning 

of the word, emerged in the 1870s in the United States of America and England. In Germany, the Nazi regime used 

the term “euthanasia” euphemistically to name a eugenics program of forced killing of patients suffering from incur-

able illnesses, and mentally retarded, disabled, psychotic, and even elderly people.

Key words: Bioethics, End-of-life dilemmas, Euthanasia, Suicide
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