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Πρόλογος

• Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η 

Ευθανασία. Ο λόγος που επιλέχθηκε το 

θέμα αυτό είναι γιατί το θεωρώ πολύ 

ενδιαφέρον και πιστεύω πως όλοι έχουν το 

δικαίωμα να εκφράσουν την γνώμη τους σε 

αυτό.
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Ευθανασία
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Τι είναι η Ευθανασία;

• Ευθανασία είναι ο τεχνητός θάνατος που 

προέρχεται από την δική σου απόφαση 

είτε του ιατρού σου σε μη αναστρέψιμες 

καταστάσεις. 
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Ποια είναι η διαφορά;

• Από την αναζήτηση προκύπτει πως δεν 

υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ 

ανθρώπινης και ζωικής ευθανασίας διότι 

και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η 

ανώδυνη εκτέλεση των όντων καθώς δεν 

υπάρχει καμία λύση έτσι ώστε να σωθούν.
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Πως γίνεται τελικά ;

• Συνήθως προτού την Ευθανασία γίνεται μια ήπια 
νάρκωση προκειμένου να υπάρξει χαλάρωση. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η γενική αναισθησία, 
σκοπός τους είναι ο άνθρωπος να φτάσει σε 
σημείο να χάσει πλήρως τις αισθήσεις του για να 
μην νιώθει πόνο. Τέλος του χορηγείται ένα 
φάρμακο το οποίο προκαλεί ανακοπή της 
καρδιάς και παύει την λειτουργία των 
πνευμόνων.
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Ιστορική εξέλιξη….

•Ο όρος "ευθανασία" προέρχεται από το
αρχαίο ρήμα "ευθανατώ". Η ερμηνεία του
είναι "εύκολος, ήρεμος, ανώδυνος, ένδοξος
θάνατος". Ο ποιητής Ποσείδιππος είχε
χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον όρο -σε
κωμωδία-, το 300 π.Χ. Είχε αναφέρει πως " 

είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να σου
προσφέρουν οι Θεοί".



6

Υπάρχει κόστος;

• Προκειμένου κάποιος να θανατωθεί σκόπιμα θα
πρέπει να το ξανασκεφτεί διότι κοστίζει και το
ποσό της ανέρχεται στα 10.710 ευρώ. Αρχικά ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει3.570 ευρώ για
να ικανοποιηθεί το αίτημά του, στα 1.020 ευρώ
ανέρχεται το κόστος των ιατρικών επισκέψεων, οι
υπόλοιπες υπηρεσίες κοστολογούνται στα 2.550,
άλλα τόσα πηγαίνουν στην καύση του νεκρού και
τέλος 1.020 ευρώ χρειάζονται για την κάλυψη των
σχετικών φόρων που θα κληθεί να πληρώσει η
κλινική για κάθε ασθενή.
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Τι υποστηρίζει η Ελλάδα;

•Η νομοθεσία στην Ελλάδα απαγορεύει
αυστηρώς την ευθανασία στον άνθρωπο, 

ακόμα κι αν υποφέρει από κάποια ασθένεια
που δε θεραπεύεται.
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Η θέση της εκκλησίας

• Σύμφωνα με την εκκλησία ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και
αυτόνομος και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα θέματα που
το αφορούν στη ζωή του, ακόμη δε να αποφασίζει και για
τον θάνατό του. Κατά την Εκκλησία ο άνθρωπος είναι η
εικόνα του Θεού, ναι μεν αυτόνομος, αλλά μόνο σε σχέση με
τον συνάνθρωπό του. Η ελευθερία του αφορά τις σχέσεις
του στην κοινωνία. Η Εκκλησία την ευθανασία τη δέχεται
από τον Θεό και όχι από τον ίδιο τον άνθρωπο.
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Ευθανασία Ατομικό δικαίωμα ή ύβρις

• Σύμφωνα με τις απόψεις διαφόρων ανθρώπων
συντηρητικών ή μη είναι απόλυτα λογικό ένας άνθρωπος να
έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τη ζωή του όπως εκείνος
επιθυμεί. Ο αντίλογος αμφιβάλλει για το κατά πόσο ο
ασθενής που υποφέρει έχει τη διανοητική διαύγεια και
βρίσκεται σε ψύχραιμη συναισθηματική κατάσταση, ώστε
να πάρει τέτοια απόφαση. Ο στωικός φιλόσοφος Σενέκας
διακήρυττε: «Όπως όταν πρόκειται να ταξιδέψω θα διαλέξω
το πλοίο ή αν πρόκειται να κατοικήσω θα διαλέξω το σπίτι
μου, έτσι θα επιλέξω και τον θάνατό μου όταν πρόκειται να
φύγω από τη ζωή».
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Ταινίες με θέμα την
ευθανασία

• 1η Me before you= ( Ένας γοητευτικός άνδρας ο Γουίλ 

μένει ανίκανος λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος μέχρι 

που στην ζωή του έρχεται η Λου που θα αποτελέσει το 

νόημα της ζωής του. Είναι λοιπόν αρκετή η αγάπη έτσι 

ώστε να αποτρέψει τις σκέψεις για την ευθανασία;)

• 2η Η Θάλασσα μέσα μου=( Η αληθινή ιστορία ενός 

τετραπληγικού που αγωνίζεται για το δικαίωμα ν’ 

αποφασίσει για τον θάνατο του.) 
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Προσωπική άποψη…
• Κατά την προσωπική μου άποψη η ευθανασία είναι ένας

τεχνητός τρόπος προκειμένου να απαλλαχθούμε από τα
βάσανα μας. Το θέμα όμως είναι πως πολλές φορές λόγω
των υπέρογκων προβλημάτων μας καταφεύγουμε στην
λύση αυτή και ας μην το εννοούμε λέγοντας καλύτερα να
κάνω ευθανασία παρά να ζω τέτοια ζωή. Εκείνο το οποίο
δεν σκεφτόμαστε είναι πως εμείς καταθέτουμε τις δυνάμεις
μας νωρίς , ενώ θα έπρεπε να παίρνουμε παράδειγμα από
τους καρκινοπαθής οι οποίοι ζουν το δικό τους δράμα
αντιμετωπίζοντας το όμως πάντα με χαμόγελο. Η δικιά μου
άποψη είναι ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να
αποφασίσει για τους άλλους εάν θέλουν να θανατωθούν με
τεχνητό τρόπο , όπως επιπλέον δεν έχουμε το δικαίωμα να
κρίνουμε τις επιλογές που θα κάνουν οι άλλοι επί αυτού του
θέματος. Για αυτό και λοιπόν όλοι είμαστε διαφορετικοί από
όλους καθώς έχουμε μία μοναδική προσωπικότητα και
τρόπο σκέψης.
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