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Γενικότερα:
Ευθανασία, ονομάζεται η ηθελημένη 
θανάτωση ενός ατόμου ή ζώου, 
σε καταστάσεις όπου υποφέρει 
από αθεράπευτη ή μακροχρόνια 
ασθένεια.



Λόγοι για τους οποίους εφαρμόζεται η συγκεκριμένη 
πρακτική, είναι η διευκόλυνση θανάτου για τους 
ασθενείς.

Συνεπώς η παύση μονίμων πόνων 
και αναπόφευκτων ή μακροχρόνιων βασάνων.

Συμβαίνει κάτω απο ευχάριστες, ήρεμες και 
ανώδυνες συνθήκες με τη παροχή ουσιών όπου 
επισπεύδουν τον θάνατο.



Η ευθανασία δημιουργήθηκε απ' τον Άγγλο 
φιλόσοφο Φράνσις Μπέικον, ο οποίος δήλωσε ότι 
ο ρόλος της ιατρικής είναι η αποκατάσταση της 
υγείας και η καταπράυνση των πόνων

Οχι μόνο όταν η καταπράυνση αυτή μπορεί να 
οδηγήσει στη θεραπεία, αλλά και όταν μπορεί να 
εξασφαλίσει έναν εύκολο και γαλήνιο θάνατο.



Η συγκεκριμένη θέση, έφερε πολλές διαμάχες.

Αρχικά, στάθηκε αντιμέτωπη στη χριστιανική 
διδασκαλεία.

Σε αυτήν λεγόταν ότι μόνο ο Θεός μπορεί να διαθέσει 
τη ζωή και τον θάνατο και ότι ο πόνος έχει κάποια 
αξία για τη σωτηρία της ψυχής, σε κανέναν δεν 
επιτρέπεται να συντομεύσει τους πόνους.



Τι ισχύει στην Ελλάδα για την ευθανασία
Οι περισσότερες χώρες τάσσονται εναντίον της ενεργητικής ευθανασίας και της 
υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και αποδέχονται το δικαίωμα του ασθενούς στην 
άρνηση της θεραπείας.

Μόνο τρεις χώρες το Βέλγιο, Ολλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν προχωρήσει σε 
νομιμοποίηση της ευθανασίας και αυτές υπό αυστηρούς όρους.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία απαγορεύει αυστηρώς την ευθανασία στον άνθρωπο, 
ακόμα κι αν υποφέρει από κάποια ασθένεια που δε θεραπεύεται.

Η ευθανασία έχει αντιμετωπιστεί, τόσο από την κοινωνία όσο και από την εκκλησία, 
ως έγκλημα ή ως αμάρτημα.



Προσωπική γνώμη
Η ευθανασία πιθανότατα να φανεί σαν υποβοηθούμενη 
αυτοκτονία. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι, σπανίως, αλλά 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι η μόνη και η καλύτερη 
αποφυγή από τα συνεχόμενα βάσανα.

Προσωπικά θα επέλεγα όπως και η πλειοψηφία, μια 
δυσάρεστη και περίπλοκη ζωή από τον θάνατο, διότι με τη 
κατάλληλη νοοτροπία, μαθαίνει εύκολα κάποιος να 
απολαμβάνει μέχρι και τις ασήμαντες χαρές της ζωής 
καθημερινά.

Ωστόσο, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τους 
ασθενείς όπου επέλεξαν να εφαρμόσουν την ευθανασία, 
ιδικά εάν δεν έχει έρθει αντιμέτωπος με τα ίδια συμβάντα. 
Συνεπώς είμαι υπέρ του αναφερόμενου θέματος, εφόσον 
έχει εξεταστεί ιδιαίτερα προσεχτικά το αν πραγματικά 
είναι απαραίτητο για έναν ασθενή.


