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, ~ ,
ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ εκεLνα που ισχυριφντα.L πως ΎJεπoXΎJμα.ς, στο, , , , "βα.θμο που κα.θοριζετα.Lαπο πραγματυωτητε; κα.ι α.να.γκες οπως
, "θ' λ' ~α.υτες ΤΎJςπα.γκoσμιoπoΙΎJσΎJςΎJΤΎJςυπερ ερμα.νσΎJςτου π α.νΎJΤΎJ,οεν

είναι εποχή που προσφέρεται για. διαλογισμό, αλλoc YLOΙ:πρά.ξΎJ.Η πε-
'θ " , λ <:- '''ι λ ' , ,ποι ΎJσΎJαυτη, χωΡΙζ να. ειναι ο ωσοιολου εσφα μενΎJ,ενεχει απτού;

αλλά κα.ι aυVY)τLκούςκινΜνους ανυπολόγιστουξ. Κα.ι τούτο, επειa~ ΎJ
'ξ " θ " ζ' ,πρα. η, απωωμμενη απο ΤΎJ εωΡΎJΤΙΚΎJενατενιση των ηΤΎJματων, ει-

"ι.' 'Ω' , '''ι. Ψ <:- ,ναι τυφΛΎJκα.ι τυxα.Lα.· ς εκ τουτου, στα; εποχες που ΎJα.να.ΛΎJΎJopα.σΎJς
ι ζ Ι ,~ " βλεινα.ι το ητουμενο, ΎJα.ναγκΎJοιασκεπτυσκ προσέγγιση; των προ 1)-
, β 'λλ' 'Δ ' ,μα.των προ α. ει α.κoμΎJεπιτακτικoτεΡΎJ. ια.φορετικα., ο εκάστοτε
,~ " 'ζ , ~ ,στοχος οεν μπορει πα.ρα.να.προσεγγι εται με τροπους που ΟΎ)μιουργουν

περισσότερα. πpoβλ~μα.τα. από αυτά που επιδιώκεται να. επιλυθούν. Ας
πάρουμε, για. παραδειγμα, ΤΎJVιxvocYXΎJXρ~σΎJςφθηνών κα.ι φιλοεών
προς το περιβOCλλoνκαυσίμων, Η λύση στο πρόβλημα θα. μπορούσα.ν

, λ' β' '~λ"να. εινα.ι τα. εγομενα. ιοκα.υσιμα., τα. οποεα οεν μο υνουν οσο τα. συμ-
β ,ι θ' 1:' λ Γ ' ,ατικα, ειναι φ Ύ)να.κα.Lα.νε~α.ντ 1)Τα.. ια ΤΎJνπα.ρα.γωΎΎJτους, εντου-

''Ι', 'λλ' ,τοιτ, απαιτειται ΎJoεσμευσΎJτεράστιων κα ιεΡΎ'ησψων εκτάσεων, με
αποτέλεσμα να. περιορίζοντα.ι αυτέ; που φιλοξενούν βρώσιμα. εΙ8ΎJ,όπως
το στocρι 1ι το ρύζι. Συνακόλουθα, Ύ) παραγωγ1ι των τελευταίων περιο-
'ζ '1:' "λ θ fpLεταε, α τιμες τους αυξάνονται, και το ενα τριτο του π 1) υσμου του

πλα.ν~ΤΎJ,σύμφωνα. με τα. στοιχεία ΤΎJς'Υπατη; Αρμοστεία; του ΟΗΕ,
'ζ' 'Σ' , ,α.ντψετωΠL ει το φα.σμα. ΤΎJςπεινα.ς. ΤΎ)νπεριπτωσΎ) α.UΤΎ),εχουμε

aυo σκοπούς εξίσου σΎJμα.ντικoύςμετα.ξύ τους: να. aLα.σώσουμετον πλα-
, , θ 'ψ ''Τ'' θ' 'Ι'"ι.' ,νΎJΤΎJΎJνα. ρε ουμε τους κα.τακους του. ι εταα ΎJοεα oΙΛΎJμμα.τα.εινα.L

α.Μνα.τον να. προσεγγισθούν επιτυχώτ; χωρί.ς ΤΎJcruvapotL~ΤΎJςθεωρη-
ΤLκ~ς σκέψΎJς. Η Εφαρμοσμένη HeLX~, κλocaος ΤΎJςHθικ~ς Φιλοσο-

, , θ 'θ' λθ' ,φια.ς που α.να.πτυχ ΎJκεκα.ι πα.γLω ΎJκεκατα τον πα.ρε οντα αιωνα,
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" "θ'Υ. 'εχει ως εργο ΤΎ)ςτψ προσεγγισΎ) τέτοιων Ύ)ικων I.:.Ύ)ΤΎ)ματωνπου
, , θ ' Ι Ι. 1πρωωπτουν απο την κα 1)μεριν1)πραΚΠΚ1) και απο τις αναγκες που

επιβάλλει 1)συγκυρία σΤ1) ψιλoσoψικ~ σκέψΎ).l '
Εκείνος που επιθυμεί να έλθει γιιχ πρώτη ψορOCσε επιxψ~ με τψ

Εφαρμοσμένη Ηθική 8εν θα βρει, πιστεύω, πεδίο γοητευτυωτερο και
, , , Ι 'Η θ 'Κ ,~, ~,περισσοτερο αΠΙΧΙΤΎ)ΤΙΚΟαπο ΤΎ)ν αΤΡΙΚΎ) ΙΚΎ). αι τουτο σιΟΤΙεοω

~, ζ' , , ,αναουονται :YjΤΎ)μιχτιχπου άπτονται προιχιωνιων κιχι παγιων ανΎ)συ-
, θ' Υ.' ι, θ Υ.'χιων του αν ρωπου: I.:.Ύ)ΤΎ)μιxτrxπου ιχφορουν στον τροπο που α l.:.Ύ)σου-

με και στον τρόπο που θα πεθανουμε. Και εάν οι άνθρωποι δια το θαυ-
μάζειν ήρξαντο φιλοσοφείν,2 είνιχι δύσκολο να βρούμε κεντρικότερο

ι , I'~ ι θ ι θ 1 ,ιχντικειμενο αποριαξ απο το ιοιο το γεγονος του ανατου, κιχ ως επι-
, θ ι , , " Τ ,~σΎ)ςκαι απο τις συν Ύ)κεςυπο τις οποιεξ αυτο; επερχετιχι. ο ΙσΙΟ το

, θ' λλΙ Ι Ι Ι,, ,γεγονος του ανατου, α α και ο.τι έπεται αυτου -εαν έπεται κιχ-
τι-, προσεγγίζεται ως επί το πλείστον από ΤΎ)Μετιχφυσική. Η Ιατρι-

'Ηθ ' ~ J , 'θ ΙΚΎ) ΙΚΎ)ενοιιχφερετιχι κυριως για τον τροπο του ανατου και για τις
συνθήκες που τον καθορίζουν. Είναι γεγονός, βέβαια, πως σε ό.τι αψο-

" Ι Ι ι θ ι θ'ρα στους τροπους με τους οποιουξ ενας ιχν ρωπος μπορει να πε ανετ,
ι ~ Ι ~I 'ΣΙ Ι f fΎ)ψυσΎ)αποοεικνυεται ιοιαιτερα επινΟΎ)ΤΙΚΎ).ε ο.τι εχει, ομως, να κιχ-

~ ~ Ι θ' , J λΙνει με τον εΠLOεοιωγμενο ανατο, τα πριχγμιχτιχ ειναι πο U συγκεκρι-
μένα. Οι επιλογές που 8ιαθέτει εκεΙνος που 8εν επιθυμεί να εμπτστευ-
θ ι, ι 'λ ι ιει σΤΎ)φυσΎ)οωα σΤΎ)συγκυριιχ το τε ος του, ειναι ο ιχυτοχεφιασμος,

θ ι θ ι Α Ι . Ι Ι Ι ' ΗθΎ) υσια και Ύ)ευ ανάστα. πο τις περιπτωσε«; αυτεξ, Ύ) ΙΧΤΡΙΚΎ) Ι-

κή ασχολείται μόνο με τψ τελευταία.
τι εΙνιχι όμως Ύ)ευθανασία; Α8ρομερώς θα μπορούσαμε να πούμε

Ι '.~ ~ , θ Ι Ι β Ιπως προκειτιχι περι επwεσιωγμενου ανατου, οπως συμ αινεε και με
Ι Σ 'θ Ι Ι θ' θΙΤΎ)ναυτωετονια. ε αντι εσΎ)με αυτήν, ομως, σΤΎ)νευ ανασια ο υ-

Ι ι ~ Ι Ι θ' Α Ι ΙΤΎ)ςεινιχι προσωπο σιαψορετικο απο το υμα. υτος που αιτεεται να
~ θ Ι θ Ι Ι Ιθ' Ι θ ~ Ιτου σιενεΡΎΎJει ευ ανασια ειναι συνη ως ενιχς αν ρωπος που οιανυει
λ Ι I~ θ Ι ι β Ι Ι ι Έτο τε οω σταοιο αναΤΎ)ψοραςνοσου και ιωνει αΨΟΡΎ)ΤΟπονο. iJ..o-
j" Ι Ι Ι Ι . ιντας, λοιπον, επιγνωσΎ) ΤΎ)ςκατάσταση; του κιχι ενΎ)μερωμενος γιιχ τις

λλ Ι Ι Ι Ι Ι ζ Ι Ιμε οντικες προοπτικες του απο το ιιχτρικο προσωποω, :Yjταεπιμονα
θ ι 'λ Ε' ~ ι θ Ι ινα επισπευσ ει το τε ος του. κεινος που οιενεργει ΤΎ)νευ ανασια ει-

ναι συνήθως μέλος του ιατρικού ~ παραϊατροωύ προσωπικού που έχει
αναλάβει ΤΎ)φροντίδα του συγκεκριμένου ασθενούς. ΚΙνΎ)τρότου είναι

ι ι ι ":ί. ι β θ' Ι θ ι-η πρεπει να ειναι- ο ειl\loκρινηςκαι α υς οικτος, 1)συμπα 1)ΠΚΥ)

1. Singer Peter, Applied Ethics, Oxford University Ρτεεε, 1986, σ. 2.
2. Αριστοτέλου; Μετά τα Φvσικά 982b.
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στάση προς τον πάσχοντα' σε γεναές γραμμές τα ελατήρεα ΤΎ)ςπρά-
,.. 1 ξ 'θ θ ιζΎ)ςτου ειναι εκα αρα αν ρωπιστικα.

o~παράμετροι που μόλις ετέθησαν αποτελούν απαραίτητα; προϋ-
θ' 1 , 1"\, , θ ι , ιπο εσε«; ωστε να μπoρε~ να γ~νε~ Αογος περ~ ευ ανασιοα; και ox~ περ~

1 Ο Ι , 1 "\,1 1φονου. πασχων πρέπει να ε~ναι ΠΑΎ)ρωςενΎ)μερωμενος για τψ κα-
, , , ~ λ θ' ι, θτασταση του, ωστε να οιασφα ισ ει πως το αιτημα του για ευ ανα-

σία αποτελεί προσωπική του, συνειaΎ)τή επ~λoγή. 3 Άλλωστε, οποια-
~I Ι λ β' , θ' , ~,ΟΎ)ποτεαποφασΎ) αμ ανεται υπο το κα εστως ΤΎ)ςάγνοια; οεν ειναε
ελεύθερη, άρα οεν αποτελεί Ύ)θικήεπιλογή. Η ευθανασία πρέπει να
~ θ ι , , , αλλι« ι ι λ 'οιενεΡγΎ) ει κατ απαΙΤΎ)σΎ)του, !λΑ ιωξ μονο συμπτωματ~κα αποτε ει

θ 14Η' , ι , '5ευ ανάστα. απα~ΤΎ)σΎ)του πασχοντος πρέπει να ειναι σαφΎ)ς και
'1 'ζ ~, 'λ β' 1επψονΎ), ωστε να γνωρι ουμε πως οεν ειναι αποτε εσμα ιωσΎ)ςπο-

ι ο;:.. 10;:.. Σ ι 1 λ 1 Ινου εντονου μεν, παρoσ~κoυ σε. ε ο,τι αφορα στο εμπ εκομενο μερος,
από τψ άλλΎ)πλευρά, αυτό πρέπει να δρα σκοπίμωξ, 6 αλλιώτ; δεν πρό-
κειται περί ευθανασΙας αλλά περί ιατρυωύ σφάλματος, ή περί θα.νάτου
ο οποίο; επήλθε ως παρενέργεια -ή αστοχΙα- ~ατραής αγωγής. 7

Ο 'λ 1 ι, θ ' λ ' 8 Ε' ιφει ει, επισηξ, να κινειται απο αν ρωπιστυτα ε ατηρια. αν αυτος
~ , θ '~θ' " 1που οιενεργει ΤΎ)νευ ανασια οεν ω ειται απο τον οικτο και ΤΎ)συμπο-

λλ 1 ι "\ ι ι ι ι ο;:.. ι ο;:.. ινια, α α απο τον υΠOAoγ~σμoΎ)το συμφερον, τοτε σεν εεναι ουνατον
ι "\1 'θ ι ι θ ι ι 10;:..να γ~νετα.~Αογος περ~ ευ ανασιαξ, ακομΎ)κα~ αν το υμα εxε~ το ιοιο

αΙΤΎ)θείΤΎ)διακοπή ΤΎ)ςζωής του. Στψ περίπτωση αυτή το θύμα έχει
υποστεί ευθανασία, αλλά ο Ορά.σΤΎ)ςέχει Oιαπρά.ξε~ φόνο. Το σύνολο
των Ύ)θικώνπροβλΎ)ματισμών που περιβάλλουν τψ ευθανασία, άλλω-

1 θ ~ 1 "β"στε, οπως α οουμε και σΤΎ)συνέχεια, προκυπτει αχΡΙ ως απο ΤΎ)ν
εμπλοκή σΤΎ)o~ενέργε~ά ΤΎ)ςενός δεύτερου μέρους.

3. Kottow Μ., «Euthanasia After the Holocaust - 18 It Possible?: Α Report
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English Summary», Bioethics 1(2), 1987, σσ. 163-174.

5. Kimsma G. XΙXL Ε. Leeuwen, «DutchEuthanasia: Background, Practice, and
Present Justifications», Cαmbridge Quατterly ofHeαlthcαre Ethics 2, 1993, σ. 24.

6. Kennedy Ι., Treαt Me Rίght - Essays ίπ Medical Law and Ethics, Oxford
University Press, Oxford 1988, σ. 326.

7. Stuart G., Curter W. XΙXL Τ. Demy, Suicwe and Euthαnαsia, Κregel Publi-
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8. Beauchamp Τ. καε J. Childress, Pτinciples of Biomedical Ethics, Oxford
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Α θ, , J , Ι Ι Ις υπο εσouμε πως ενα α:Υα:πημενοσα; προσωπο πα:~ι απο ανια-
τη ασθένεια κα:ι βρΙσκετα:ι σε τελικό στάδιο. Οι ημέρες που του απο-

ι Υ.' ι Ι Ι Ι β Ι Ι ξΙμενουν να ",ησει ειναι μετρημενες, ομως ο πονος που. ιωνει ειναι ους,
διαρκ-ής και ανυπόφοροξ, σ ίδιος ο πάσχων δεν διατηρεί τον έλεΥΧΟ

1 Ι, ,Ι 'λ ' Κ'του σωματοξ του, εχει υποστει, α:ς πουμε, πα:ρα υση των ακρων. α-
, λ ' Υ,' , 'λποια στιγμη σα; κα ει και σα; ",ητα να επισπευσετε το τε ος του με

, 1<;.0' λ ι Ι Ι Ι,τροπο ανωουνο, ωστε να Υ ττωσει απο τον άσκοπο και αφορητο πονο.
Σ ' <;.ο ).:' , "την ενστικτωοη αναστο 1)σα; άπαντα πως, κατόπιν ωριμης και εν-
<;.ο λ ""', " , <;.ο <;.ο ισε εχους αναλυση; της κατάσταση; του, κρινει πως, οεοομενων των

, 'ζ Ι , Ι 1περιστασεων, ο τερματισμος της ωης του ετναι προτιμοτερος απο τη
<;.ο Ι , Ε λ' θ' ,οιατηρηση της. πικα ειται τον αν ρωπισμο σαξ, την αΥαπη σα; προς
το πρόσωπό του, ΤΎjλΟΥικ-ήκα:ι το συνα:ΙσθΎjμάσαξ. Τι θα επιλέξετε;
Ε" θ ι " θ ι <;.οαν συναινεσετε και ανταποκρι ειτε στο αιτημα του, α εχετε οια-
πράξει ευθανασία. Εάν όχι, aEV θα έχετε ανταποκριθεί στψ τελευταία,
τη σημαντικότερη ίσωτ, επιθυμία του οικείου σαο.

Ε' ι ~ Ι , .." 'α:ν αποφασισετε να ενοωσετε στην παραΚΛηση του ουεεωυ σαξ,
, <;.ο' θ' Υ,' θ ~ θ " , λ 'ενα οευτερο Ύjοω ",ητημα: α αναου ει: αυτο που αφορα σΤΎjνεπι οΥη
του τρόπου με τον οποίο θα διενεργ-ήσετε τψ ευθανασία. Αυτ-ή διε-

, ~" Ι ι θ' 1 ,νεΡΥειται με ουο τροπους: εετε με καποια ανασιμη ένεση -η με τη
" , ~, 'λλ " ~,χρησΎj ΎjεφαρμΟΥη OΠOLOυOΎjΠOτεα ου μεσου εχει ΤΎjoυναΤOΤΎjτανα

, 'λ ' λ Ι Ι θ ι 9 ιεπιφερει το τε ος- όποτε κα ειται ενεΡΥητικη ευ ανασια, ειτε με
, , ζ, ζ , ιτψ ανασχεσ.,ι της υποσΤΎjριc.,ηςτης ωης του πασχοντος -με την

, ι ι, ~ Ι ιαΠOσυρσΎj,α:ςπουμε, του αναπνευστηρα η την οιωωπη της σιτισης-
οπότε καλείτοα παθητικ-ή ευθανασία.1Ο Ο προβληματισμόι; σοα; ως προς

λ ι ι '" Ι Ι , ζ' ιτην επι OYΎJτου τροπου οεν μπορει παρα να ειναι Ec.,tcrouεντονος με
, , 'λ ,1.' ~ Ι ~ ~, ,εκεινον που α:φορα στψ ανα 1)ψη η μη ορα:σης, οεοομενου οτι η ενερ-

'θ 'θ' ,~, ζ' θYΎJΤΙΚΎjευ ανασια εωρειται πως συνιστά σιακοπη ΤΎjς ωης του ασ ε-
ι 1i , θ' λλ' ι, "νους -με οσες Ύjικες α α και πανικες συνεπειεξ κατι τέτοιο συ-

, "θ θ ι θ ι (ΥνεπαΥεται- ενω, αντι ετα, Ύjπα ητικη ευ ανάστα αντιμετωπιζεται
ως παράλειψη δράσΎjς-ή,ακόμη, ως συμβιβασμό.; με τη φυσικ-ή πορεία
των πραγμάτων και, ως εκ τούτου, τόσο α Ερινόες όσο και ο νόμος

9. Baird R., Euthαnαsiα, the morαl issues, Prometheus Books, New York
1989, σ. 11.

10. Harris W. και Ι. S. Levey, The New Columbiα Encyclopediα, Columbia
University Press, New York 1975, σ. 904.

11. Beauchamp Τ. και Ι. Childress, Principles oj Biomedicαl Ethics, Oxford
University Press, Oxford 1994, σ. 220.
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δύσκολα τη στΟΧΟΠOLούν.12Με άλλα. λόγια, α.ν aιενεΡγήσετε στον OL-
, 'θ' θ' , λ/1:κειο σα.ς ενεpyηΤΙΚΊj ευ ανασια τον ανατωνετε, ενω α.ν επι εξετε ΤΊjν

π~θητι.Kή μοΡψή της πρα.κΤ~Kήςα.πλώς τον α.φήνετε να. πεθάνει.Ι3

Οι δυο σημαντικότερα ΊjθικOΙ προβληματισμοί που αφορούν στΊjV
θ' 'Υ, β , ',",' ,ευ ανασια, εντοπιωνται α.κρι ως στα. ουο σημεια που πpOΊjγoυμενως

θ'1: ' θ' θ' ''"' 'Κ 'Ιι."α.με:ειναι Ύ)ικως ορ ο α.υΤΊjνα. οιενεργειτα.ι; αι αν ναι, με ποιον
'Σ ι Ι ι" θ'τροπο; τατιστυτεξ ερευνες που κατα κα.φους εχουν πρα.γμα.ΤOΠOΙΊjει,

'"'ι "θ ,",' ,",' ,οειχνουν πως ο μεσος αν ρωποξ ενστικτωοωξ οιακειταε ευμενως προς
θ ι, , ,Ι Ι Φ'ΤΊ)Vευ ανάστα οταν Ύ)κατάσταση ειναι α.υΤΎ)που περιγρα.φΎ)κε. αινε-

, 1...•..•, <:- , , θ 'ται, επισΊjς, πως μtλ.ΛΛoνα.ντωρα. προς ΤΊ)VενεpγΊjΤΙΚΊj ευ ανασια,
'Υ, ' θ' 'Τ' Υ.' , ,αντιμετωπιωντα; ευνοικοτερα. ΤΊjν πα. ΊjΤΙΚΊj. ~ο ~ΊjΤΊjμα.,ομως, εινα;

πολύπτυχο και πολυεπίπεδο, κα.ι Ίj lα.τρική Ηθική α.aυνα.τεΙ να. κατα-
....'1: ''"' λ' , ,ΛΎ)ι."ειμε ΤΎ)νιοια ευκο ια σε αντίστοιχα πορίσματα.

Π, ,",' β' " , ,α.ροτι ουοειξ ρισκει κάποιο νOΊjμα.στΎ)Vα.σΚΟΠΎ)παράταση ΤΊjς
Υ" / 'ζ λ' ,~ωΊjς ενος α.γα.ΠΎ)μενουμα.ς προσωπου που ει τις τε ευταεεσ του Ύ)με-
ρες σε συνθήκες απερίγραπτου πόνου και εξα.θλιωτικής α.να.ξιοπρέπεια.ς,

Ηθ ' λλ' " θ' , ,για. ΤΎ)ν ΙΚΎ)πο ες φορες υπα.ρχουν α.γα. α. σΊjμα.ντικoτεpα. απο ΤΊ)V
, '" , 'λκα.τα.στα.σΊjτου συγκεκριμενου α.τομου, τα. όποια α.υΤΊjοφει ει να. προ-
, Έ' θ' , , ζ Ι , θ' ,ασπισει. να. τετοιο α.γα. ο εινα.ι αυτο ΤΎ)ς ωΎ)ς,το οποιο ιγετα.ι και-

ρια. από ΤΊjν Ύ)θΙΚOΠOΙΊjσΊjκαι ΤΎ)VενoεxόμενΊj νομιμοποίηση ΤΊjς ευθα-
" 'Υ' '14 Κ 'νασεαξ, οπως υπoσΤΊjpιφυν εκεινοι που ΤΊjν α.πορριπτουν. α.ι τουτο

'"', , , ,",' θ' λ'" 'οιοτι στον πυpΊjνα. του αετηματο; για. οιενεργεια. ευ ανασια; ε Λοχευει
θ' ~, " , , ~, ,μια Ύ)ΙΚΎ)παραοοχη, Ύ)οποια, εαν το αΙΤΎ)μαγινει αποοεκτο, αυτομα-

τως Οικα.ι6>νετα;ι.Το άτομο, ΟΎ)λα.Οή,που ζΎ)τάνα; τερματιστεί Ύ)ζωή
λλ" , " ~του, α α και εκεινα που ανταπωφινονται στο αΙΤΎ)ματου και οιενερ-

, θ' ι, ι , Ι ~Iγουν ΤΎ)νευ ανασια, πισω απο τα; γρα.μμες κα.ι μεσα. απο ΤΊj opα.σΊj
~, t=" 'θ 1. ' ,τους οιατυπωνουν ΤΊjν ε...,Ίjςπεποι Ύ)σΊj:υΠut.ρχουνπεριπτωσε«; κατα

τα; οποίετ; Ύ)α.νθρώπινΎ)ζωή Οεν εΙνα.ι άξια. να. βιωθεί. 15 Η α;ντΙλΎ)ψΎ)
αυτή, όμως, κλονίζει συθέμελα το οικο06μΎ)μα.ΤΎ)ςΊjθικής --τουλάχι-

12. Battin Μ., «The Least Worse Death», Hαstings Center Report, Απρίλιο;
1983, σσ. 13-16.

13. Prado C. G. και S.J. Taylor, Assisted Suicide: Theoτy αnd prαctice ίπ
elective deαth, Humanity Books, New York 1999, σ. 11.

14. Buchanan Allen, Intending deαth, επιμ. Τ. Beauchamp, Prentice Hall, Ν.
Jersey 1995, σ. 31.

15. Stuart G., Curter W., Demy Τ., Suicide αnd Euthαnαsiα, Κregel Publi-
cations, Grand Rapids 1998, σ. 21.
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, '/> " " θ λ θ"στον οωτης του οΌΤΙΚΟΌκοσμοu- το οποιο εχει εμε ιω ει πανω στην
παρα.aοχ~ πως η ανθρώπινη ζω~ σε κ&:θεπερίπτωση ΠεΡιβ&:λλεται με
απόλυτη ηθικ~ αξία. Αν, aηλα.aή, aεχθοόμε πως -Όπό συγκεκριμένες
σuνθ~κες- η ζω~ ενaέχετaι να μην αξίζει να βιώνεται, τότε Tj αξία

ι , , 1" ιτης σχετικοποιειτα.ι, με οποιες συνεπειετ μπορει κατι τετοιο να ενεχει
για TTjVΗθική αλλά. κα.ι για. τιξ κοινωνίες.

Π 'θ ~Ί 'β 'λ ' , "αος α α.νυ..Λαει το ρο ο του κριτη, ωστε να αποφασισει ποια
'Υ' '1."' β θ' , , 1: 'μορφη ..,ωης εινα.ι ~ια να ιω ει, και πααν μπορουμε να απααωσουμε;

Ε ' "'~ " , θ β ,αν ΚΡΙΤTjςηταν το ιοτο το υπωεειμενο, τοτε η κατάσταση α ρισκο-
π6 'λ Δ ' , β' , , Κ 'ταν υ ε εγχο. υστυχως, σπάνια συμ αινει κατι τέτοιο. οα τουτο

~ , Ω_.' '/>' " "θ'οΙΟΤΙTj ευοανασια οεν εινα; αυτοκτονια, κατα την οπαα το ατομο ετει
''/> 'λ Υ' Α ' , 1:. ι,ΤΟ τοιο τε ος στη ...,ωΤ] του. παετει ΤΤ]συμπρα.ι.,Τ]ενος Tj και περισσο-

ι, ,Ι ι θ 'τερων ατόμων, τα οποια συνεργωντας προσχωρουν στο εωρητικο
πλαίσιο που περιγρ&:φαμε ΠΡΟTjγοuμένως.16Εκτός αυτού, Tj ευθανασία

λλ' ,~ " '/>' ,πο ες φορες οιενεργειταε σε ατομα που αουνατουν να εκφρασουν τα
tatιx τη βoύλησ~ τους, επειa·~, ενδεχομένωτ, βρίσκονται σε κωματώaTj

, Σ' " 1:' , θ ' λ'XΙXTιxcrTacrTj.την περιπτωση αΌΤΤ]ενα ",ενο προς αυτα Tj οω π αεσιο
'/>' '" λ'β Ο' , 'λοιευρυνεται με τροπο τετοω, ωστε να τα συμπερι α ει. υτως Tj α -
λως, το εν λόγω αξιακό σύστημα σχετυωπαεί την γf)ική αξία ΤTjς
Υ' θ' 'θ 'θ" θ'ζ",ωης, κα ιστωντατ TTjVμεγε ος του όποιου Tj Tj ΙΚΤ] τιμΤ] κα ορι εται, ,
απο τη συγκύρια.

Μαζί με την Tjθική αξία ΤTjς ανθρώπιγης ζωής, κλονίζεται και Tj

ισχύς του λεγομένου aικαιώματος στη ζω~. Ε&:νTj ανθρώπινΤ] ζωή εν-
aύεται Tjθική αξία υπό προϋποθέσεις, τότε και το aικαΙωμα. στη ζω~
aιαΤTjρεί TTjVισχύ του ε&:νσυντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Με
&:λλαλόγια, aεν aύνα.νται να το απολαμβάνουν όλοι οι ά.νθρωποι εξ ίσου,
ι ι Ι ι θ' , ΕΙ'μονο και μονο χαρΤ] στην κοινη αν ρωπινΤ] φυση τους. αν Όπαρχουν

, Υ' 'ξ β θ Ι , Ι Ι '/>'μορφες .."ωηςανα ιας να ιω ει, τοτε και οι φορεις ΤTjςειναι αουνατον
λ' '/> ι Υ'Η 'λφ " ,να επιπα ούνται το οικαιωμα στη .."ωTj. αντι 1) η αυτη, ομως, ενε-
ι ~ '~I Ι Ι Ιχει αποτροπαωυξ ουνητυωυ; κινουνουε, ενω στο φοντο της εοωνα; που

σΧTjματtζεται 8ιακρΙνονται τα λά.βαρ<χτου αντιανθρωπισμού να κυμα-
'γ , 1:' Δ' '/>1 λ 'ττωυν στους ανεμου; ΤTjςμεταξιωσησ. εν ειναι οτο ου τυχαιο το γε-

γονός πως η Τελική Λύση, 'J) θαν&:τωσTj,aηλαaή, περίπου πέντε εκα-
τομμυρίων Εβραίων, Τσιγγάνων, ομοφυλόφυλων και ά.λλων, θεμελιώ-
θ θ ι Ι &:λλ ι λ ' ,'ηκε 'J) ικως -εκτος των ων-- και σε ενα φι οσοφοω εργο που

16. Dresser R. και Ρ 1. Whitehouse, «The Incompetent Patient ου the Slip-
pery Slope», Hαstings Center Repoτt, Ιοόλιος - Αόγουστος 1994, σ. 10.
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κυκλοφόΡΎ)σε σΤΎ)ΓερμανΙα περί το 1920 και έφερε τον τίτλο Το δι-
καίωμα τερματισμού της ζωής που δεν είναι άξια να βιωθεί. M~πως
Ύ)Ύ)θικοποίΎ)σΎ)ΤΎ)ςευθανασΙας ανοΙγει τον δρόμο σε έναν ι8ιότυπο new

θ ' "λ' , ~ "age αντιαν ρωπισμο, ο οποιος ειναι πο υ πιο επυανουνο; απο εκεινον
ζ Ι..., , 'Ι:: ' λ' 'θΤΎ)ςνα; ισΤΙΚΎ)ς1. ερμανιας, αποα; και φερει ΤΎ) εονΤΎ)ΤΎ)ςσυμπα ειας,

και του οοετου;
Η ευθανασία, σε γενικές γραμμές, αποτελεί ολισθΎ)ρό έοαφος για

τψ Hθικ~ φιλοσοφία και, ως εκ τούτου, οφείλουμε να προσέχουμε ιδι-
, 'θ β' Δ ,~, ιαιτερα το κα ε '11μα μας. ιαφορετικα, κινουνευουμε να χασουμε Τ'11ν

ισορροπία μας και να βρεθούμε πολύ μακριά από τον αρχικό μας στό-
χο -ΤΎ) φιλάνθρωΠΎ) αντιμετώπιση του επωδύνω.; θν~σκoντoς συναν-
θρώπου μας- χωρΙς καν, μάλιστα, να το συνειδητοποιήσουμε. Κινου-

, 'θ 'ι::' ζ'νευουμε να σχετικοπαΎ)σουμε ΤΎ)νΎ)ΙΚΎ)α~ια ΤΎ)ς ωΎ)ς, να ΤΎ)ναπο-
γυμνώσουμε από ποιότητα; και ιοιόΤΎ)τες που μέχρι σ~μερα ΤΎ)ςανα-

'Υ , ξ' , , Τγνωριωυμε και που ειναι ανε αρτητε; απο ΤΎ)cruyxuptCL. ο πιο επι-
,~ β Ι , ~, Υ'κινουνο, αμφισ Ύ)τουμε ΤΎ)νεγκυροτητα του ουωαωματο; σΤΎ)'-,ωΎ),το

οποίο απολαμβάνει κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Με δεδομένα όλα τα πα-
ι θ' ~ ( ξ Ι ιραπανω, α έπρεπε ενοεχομενως να επερασουμε ΤΎ)φυσΙΚΎ) και εν-

ι ~ 'θ ' ~I θ Ι θ 'στικτωΟΎ) συμπά εια μας προς τους επωουνως νΎ)σκοντες συναν ρω-
ι , 'λ ξΙ Υ'πους μας, ωστε να προστατευσουμε ΤΎ)ναπο UΤΎ)α ια ΤΎ)ς '-,ωΎ)ςκαι

το οικαΙωμα σε αυτ~ν. Θα μπορούσαμε να πούμε, χρησιμοποιώντα;
ορολογία οανεισμένΎ) από τον Καντ, πως Ύ)ευθανασία ως Ύ)θικ~ επιλο-

I~ θ Ι Ι θλ"γ'11οεν α μπορουσε να καταστει κα ο LΚOςνομος.
Σ 'λ 'θ " Ι λλ'ε ο α τα παραπανω α μπορουσε κανεις να παραΤΎ)ΡΎ)σειπο α,

'λλ ι, Ι ζ' , λα ωστε, οπως αναφεραμε και πρΟΎ)γουμενως, το ;ηΤΎ)μαειναι πο u-
επίπεδο και, ως εκ τούτου, αντιστοίχωτ; ανακτό σε θεωρ~σεις. Εμείς
θα περιοριστούμε σε ό.τι αφορά στο οικαίωμα στη ζω~ και στην υπο-
τιθέμενη αμφισβ-ήΤΎ)σ-ή του, Ύ)οποία ενδέχεται να προκύψει από τψ
Ύ)θικοποίΎ)σΎ)ΤΎ)ςευθανασίασ. Και τούτο διότι στο σΎ)μείο αυτό ελλο-

, , 1 θ ' 'Η' ~χευει μια εντονΎ) αντιφασΎ) και εωΡΎ)ΤΙΚΎ)ασυνέπεια. έννοια του οι-
καιώματω; οριοθετείται από ορισμένες παραμέτρουξ. Μια εξ αυτών,

, ~ , Ι ~, Ι Ι ~ ,
επι παραοειγματι, ειναι Ύ)ουναΤΟΤΎ)τα του φορεα ενος ουωαωματο; να

, , Θ' ~, Ιτο κατανΟΎ)σει και να το ασκήσει. ••α Ύ)ταν αοιανοητο, ας πούμε, να
'ζ ~, ψ' , Ι ι,αναγνωρι αμε το οικαιωμα ΤΎ)ς Ύ)φου σε εναν ρινοκερο, αφου αυτος

ούτε να το κατανo~σει μπορεΙ αλλά ούτε να το ασκ-ήσει. Αντίστοιχα,
αλυσιτελέξ θα -ήταν να αναγνωρΙζαμε το 8ικαίωμα στΎ)V άμβλωσΎ)

ι / Ι J, Ι ~στους αρρενες, αφου αυτα, παρότι μπορουν να το κατανοήσουν, αου-
, , "λλ λ" Μ'νατουν να το ασΚΎ)σουν, τους ειναι, με α α ογια, αχρΎ)στο. ια ωω-
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μη παραμετροξ, η οποία κα.τά τη γνώμη του ομιλο6ντος βρίσκετα.ι στον
f Α 'ζ f f 1.\' Jπυρψα. κα.ι xaVopt ει την ουσια της εννοια.ς του ουωαωματτκ, εινα; η

δυνατότητα ΟΠOLουόήποτε να. το αποποιηθεί. Το γεγονός πως μια.
, '1.\ θ' 1.\' 1.\ 'ψ " 1.\εγκυος γυνα.ικα. οια ετει το σικα.ιωμα. να. οιοοω ει την κυηση της, σεν

, 'λλ λ "λ 'Μ J'σημα.ινει, πα.ρα. η α, πως αυτη οφει ει να. το ασκησετ. πορει, εαν
'1.\' 'ξ λλ f , λ J ,η ιοια κρινει, να το πρα. ει, α α. εχει την επι ογη, αντιστοιχα., να. επι-

φυλαχθεί ή να το αποπαηθεί. Εάν έλλειπε η όυνα.τ6τητα α.ποποΙησης
όεν θα. κάνα.με λόγο περί όικα.ιώμα.τος, αλλά περί υποχρέωσηξ. Το Ι~ιo
α.κριβώς ισχύει και με ό.τι α.φορά στη ζωή. Ο φορέα.ς της, α.υτός στον

, 'Υ 1.\' '1.\' θ'οποτο αναγνωριωυμε το οοωαωμα σε α.υτην, οικαωυταε η ικως να. Τψ
θ' , '1,/: 1.\ , 'λλ 1.\ ' ,α.ποποιη ει, οπως μπορει να. ΠΡ<Μ"ειμε οποιοοηποτε α. ο σικα.ιωμα.

Κ ' θ" '.... β'του. αι εμεις, ως η ικα πρόσωπα, οφεΙΛουμε να σε αστουμε την επτ-
λ' , , β' θ' " '1.\ογη του αυτη, οπως α.κρι ως α. πρατταμε εαν επροκειτο περι του οι-

, λ"" 'ελευθ 'καεωματο; του εκ εγειν η περι α.υτου που α.φορα.στην ερια. του
να. στοχάζετα.ι κοα να.κοινοποιεί τις ιόέες του. Με άλλα. λόγια., ο σεβα-

, 1.\' Υ '1.\ " , 'λσμος του οικαιωμα.τος στη ..,ωη οεν μπορει πα.ρα.να. σημα.ινει απο ;υτη
α.πo~oχή της ~uνα.τότητα.ς του ανθρώπου να. απολαμβάνε; το εν λόγω
α.γα.θόγια. όσο όιάστημα αυτό; το επιθυμεί. Το όικα.ίωμα. στη ζω-ήδεν

'1.\ θ" 1.\' θ' ,μπορει να. οιαχωρισ ει απο το οικα.ιωμα. στο ανατο, χωρις να. μετα-
, 'ξ θ' ,πέσει στψ τα. :η των η αων υποχρεωσεων.

Ε' , λ' , θ' β' ,ιναι προφα.νες, απον, πως αυτοξ που πε α.ινει ιωνοντα.ς α.φο-
, 1'\' '1.\ θ "λ 'ξ , \'ρητο πονο κα.ι αουνατει ο ιοιος να. εσει τε ος στην. υπαρ η του, οι-

καωύται ηθικώς να. ζητ-ήσει τη συνόρομ-ήμας, με τον Ιόιο α.κριβώς τρ6-
, 'θ' , , , Υ,'πο που καπαο; συνα.ν ρωπος μα.ς χωρις α.κρα.μπορει να. μα.ς ..,ητησει

β θ' '1.\ " Ψ'να. τον οη ησουμε να. α.σκησει το οικαιωμα του να. ηφισει τον αντι-
πρόσωπό του, ρίχνοντα.ς εμείς για. χάρη του τψ φ-ήφο στην κάλπη. Το

, Ι Ι , Ι '\;/ θ' ,γεγονος αυτο, ομως, προσγραφει σε εμας ΟΠOLαοΎ)ποτεη ικη υποχρε-
, Ε 'ψ θ"'Α "\...•ωση να. συναινεσουμε; πιτρε τε μου να. εωρω πως oΧΙ . .fiΛΛωστε,

θ ' θ' , θ ' , ιτα. η οεα κα ηκοντα. μα.ς προς τους συναν ρωπους μας exOUV, κατα το
'λλ " , , "λ' 1.\ λ 1'\,μα. ον η ηττον, α.κυρωηκη η αποτρεπτική ισχυ, μα.ς ενε, OΎJαοη,

περισσότερο τΙ δεν πρέπει να. κάνομε.17 Εντούταξ, όεν μπορούμε να.
όια.κρΙνουμε κά:πOLα.ηθική αρχ-ή που θα μα.ς επέβαλλε να. μΎJνβοηθούμε

θ ' '1.\ , , Κ' ,τους συναν ρωπους μας να. ασκουν τα οιΚ<Χιωμα.τα.τους. αποωτ, μα-
λ ' θ' θ' θ ' ,ιστα, κα.ντια.νος, α. μπορουσε να ισχυρισ ει πως ΎJρυ μισΤΙΚΎJα.ρχη

17. Buchanan Allen, «Intending death: the structure οί the problem and
proposed solutions», Intending deαth: The ethics of αssisted suicide απd Eutha-
παsία, εκ8. Tom L. Beauchamp, Prentice Hall, New Jersey 1996, σ. 28.
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β Ι.... Ι , θ ' ~ , , 6 'τ"ης oυΛΎjσΎjςμ.ας, Ύjόποια μ.ας ω ει να συνοραμουμε τον συναν ρωπο
, , ~ Ι , , ,~ ~ "μ.ας σΤΎjνασΚΎjσΎjενος οικαιωματο; του οταν ο ιo~oς αουνατει αφ εαυ-

'θ f " 1~' ,του, α μ.πορουσε να καταστει παγκοσμ.ως νομ.ος, ουναμ.ει ΤΎjς αΡXΎjς
θ, ι, θ" ΜΤΎjς συμ.πα ειας και ΤΎjς κoινΎjς φυσΎjς των αν ρωπινων οντων. ε

άλλα λόγια, οφείλουμε να βOΎjθoόμ.ετους συνανθρώπου; μ.ας να ασκοόν
~ , , Ι , ~ ,~ , Ι I~τα oικα~ωμ.ατα τους οταν αυτοτ αουνατουν, οΙΟΤΙ μ.πορει και 0&ΙΟΙΟΙνα

βρεθοόμ.ε σΤΎjθέσΎj του; και, στψ περίπτωση αυτ~, θα 6έλαμ.ε να τό-
~, , λ ' ,χουμ.ε της συνoρoμ.Ύjς που τωρα κα ούμαστε να παρασχουμ.ε.

Βλ' " ~ , Ι , 6 Ιεπουμ.ε πως ΎjαπoφασΎj μ.ας να O&ενεΡΎ'fJσoυμ.εΎjοχι ευ ανασια
~ Ι, ..•.1' λ β' , λοεν μ.πορει να ειναι αΠΛΎj,ουτε να αμ. ανεται χωρις να συνυπο ογι-

, θ" ζ' 'T"~ ~,στουν οι Ύj ικες παράμετροι του ηΤΎjμ.ατoς. .1ο &οΙΟ-κα~, ενοεχομ.ε-
νως, σε μεγαλύτερο βαθμ.ό- ισχύει και ως προς τψ επιλo~ του τρό-
που μ.ε τον οποίο θα δ~ενεΡΎ'fJθει Ύjευθανασία. ΕΙδαμ.ε πως έχουμ.ε τψ

, , ~ ι θ' ιαυτoμ.αΤΎj ταση να αποοεχομαστε τψ πα ΎjΤΙΚΎjκαι να απορριπτουμ.ε
τψ ενερΎ'fJΤLΚ-ήευθανασία, Ο ν6μ.ος, εξiι.λλοu, αδιαφορεΙ γ~ τψ πρώτη
ενώ κολάζει ΤΎjδεύτερη. Είναι, όμ.ως, ΎjανΤΙλΎjψΎjαυτή θεμ.ελιωμ.ένΎj
σε σταθερή θεωΡΎjτικ-ή βάσΎj, -ή τα Ύjθικά ΤΊ)ς θεμ.έλ~ εΙναι σαθρα; Από

θ"ψ 'θ"" ,Ύj ΙΚΎjςαπο εως, και αντι ετα μ.ε οσα τοσο ο νομ.ος οσο και ΎjΚOινΎj
, 6 ' 6 '6' ",γνωμ.Ύj εωρει, Ύjπα ΎjΤΙΚΎjευ ανασια μ.πορει οχι μ.ονο να μ.Ύjνυπερτε-

, θ ' , λλ' λλ" , Θ λ'ρει Ύj ικως ΤΎjςενεΡΎ'f)ΤΙΚΎjς,α α πο ες φορες να υστερει. ~α εγα-
" , , Ι , , ,

μ.ε, στο σΎjμ.ειoαυτο, πως ΎjuστεΡΎjσΎjαυΤΎjμ.πορει να ειναι τοσο εντο-
νΎj, ώστε ΎjπαθΎjΤΙΚ~ ευθανασϊα Ύjθικώς να απαξιούτα; πλ~ρως. Ας
~ Ι •.•Ι , Ι β Ι Ιοουμ.ε τους Λογους γ~ τους οποιου; μ.πορει να συμ αινει αυτο,

Η μ.έθοδος που θα ακoλoυθΎjθεΙ κατά. ΤΎjδιενέργεια ΤΎjς ευθανα-
σιας είναι αποτέλεσμα ιατρικής κρΙσΎjς. Με !ι.λλα λόγια, ο γιατρός
uπολογΙζει ποια μ.έθοδος θα επέφερε το πλέον ανώδυνο, ανθρώπινο και
αξιοπρεπέ; τέλος στον ασθεν~ του και αναλόγως επιλέγει. Στην πε-

Ι '... ' 'ζ β'λ 'ριπτωσΎj αUΤΎjΎjεΠΙΛoΎ'f)του εστια εται στα ε τιστα συμ.φεροντα του
Ι λόνο αυτό -θ ' Ι _.~,πασχοντος και για τον ογο αυτο α μπορούσαμε καπως αοωαμα να

ισχυρισθούμε-γ- διαθέτει το τεκμ.-ήριο ΤΎjς ΎjθLΚόΤΎjτας.ΕΙδαμ.ε προη-
γουμ.ένως, όμ.ως, πως ΎjπαθΊ)τικ-ή ευθανασία στερείται συνεπειών, ενώ,

'6 Ι ~I Ι Ι Ι Α'αντι ετα, Ύj ενεΡΎ'f)ΤΙΚΎjσχεοον πάντα συνεπάγεται κυρωσεις. υτο
Ι Ι λλ' , ι ΙσΎjμ.αινε~ πως ο γιατρος πο ες φορες μ.πορει να προσφuγε~ σΤΎjνπα-

θ ' θ ' , ιβ ~ , , 'λλ ΙΎjΤ~ΚΎjευ ανασια απο φο ο γ~ το ουω του προσωπικο μ.ε ον, ενω Ύj
επιλ~ του α.υτ-ή μπορεί να μ.ψ είναι Ύjδέουσα για τον ασθεν-ή τυυ. Η

θ ' θ ' Ι , ~ θ' , θ' βπα ΎjΤΙΚΎjευ ανασια, οπως σΎjμ.ειωνει Ύjοιε νΎjς επι του εμ.ατος ι-
βλtoγραφΙα, σπανίωξ επιφέρει ανώδυνο και ανθρώπινο θάνατο. Και

, "λ "θ ' Ι ~ Ιτοuτο ειναι ευ ογο, αφοΙ.) σuνΎj ως συνιστάται ειτε σΤΎj oιαΚOΠΎjΤΎjς
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, , ό θ' Ι J,ΤΡOφΊjςκαι του νερου, οπ τε ο ανατο; επερχεται απο ασιτία και αφυ-
~I Ι, ." 6'οατωση, ειτε σΤΊjν αΠOσυρσΊj του αναπνευσΤΊjρα, οποτε ο ανατο;
προκαλείται από ασφυξΙα.18 Αντιθετα, Ίj ενερyητικ~ ευθανασία που
~ , 'θ ' , ,~, λ'οιενεργειταε με ενεσιμο α:νατηφορο σκεύασμα ειναι ουνατον να υτρω-
σει τον πάσχοντα ανώδυνα και αξιοπρεπώς. Αν συνυπολογίσουμε όλα:

, θ' θ' θ" ,τα παραπάνω, α πρεπει να στα ουμε Ίj ικως απεναντι στον γιατρο
f , ('ι' ~, ~ , ,~εκεινο που, παροτι γνωρι",ει τις ενοεχομενες ουσμενεις για τον ιοιο επι-
, λΙ ~ f Ι θ ι θ ιπτωσειξ, επι εγει να oιενεργΊjσει ενερYΊJΤΙΚΊjευ ανασια στον ασ ενΊj

, λ' Ι Ι ,του σκεπτομενος απωε ειστικα και μονο το συμφερον του πασχοντος
και αδι.α:φορώντας για το ~ιωτικό του. ΠαραιΊjλα, θα πρέπει να αξιο-
λ ι ,. f Ι 'βΙOYΊJσoυμεκαι ΤΊj στασΊj του γιατρου εκεινου ο οποιος, φο ουμενος τις
συνέπειες ΤΊjς πρ&.ξΊjςτου, διενεργεί στον ασθεν~ του παfh)τικ~ ευθα-

ι ι Ιζ ι θ ~, Ιλ ι ~νασια, παροτι γνωρι ει πως αυτη α τον OOΊjYΊJσεισε τε Ωςεπωουνο ΚOCE
, θ Η Ι 1:. f ι Ι ι λαπαν ρωπο. πρα",Ίj του πρωτου ειναι σαφως γενναια και α τρουι-

f f ~Ι β ι λ J Σστικη, ενω του οευτερου φο ισμενΊj και συμφεροντο 0γLΚΊj. ΤΊjν πε-
ι f λ J , θ 'λ β' θριπτωση αυΤΊj Ίj επι OY1JΤΊ)ς ενεΡY1JΤLΚΊ)ςευ ανασιοα; αμ ανει ετι-
'θ'" , θ 'θ ' ξΙΚΊjΊ) ΙΚΊjτιμΊj, ενω Ίj πρoσφυYΊJ στψ πα ΊjΤLΚΊjευ ανασια απα ωυται.

Ει , Ιθ ζ/ 'θ ιιναι προφανες πως, κα ε συ ΊjΤΊjσΊj που α:φορα στους Ίj υωυ;
βλ " θ" ι,προ Ίjματισμoυς περι ΤΊjν ευ ανασεα, μπορει μεν να μας κα:νει κατα

, 1:Ι 'ψ έ fτι σοφοτερους και να o~υνει ΤΊj σκε Ίj μας, επιτρ ποντα; ΤΊjς να ασχο-
λ θ ' λ Ι Ι Ι , ζΙ:η ει αποτε εσματικοτερα και περισσοτερο ευστοχα με το υπο συ :η-

θ ι Ιβλ Ι Ι Ι ~ ιΤΊjσΊj Ίj οω προ :ημα, σε καμια περιπτωσΊj, ομως, οεν προσφερει
ι Ι λ' Α' 'λ ι Ηθ ι ,απαντησε«; Ί) υσεις. υτο οφει εται σΤΊ) φυσΊj ΤΊ)ς ΙΚΊjς, Ί) όποια,

, / θ ' -~ι~ ~ /, Ιοπως κα ε επισΤΊjμΊj, επιοιοεται οιαρκως σε αποπειρε; ερμΊjνειας,
, !"l 'ζ' λλ / .-~ ΙπρoσεγγισΊjς και εΠι.ΛυσΊjςτων εκάστοτε ηΤΊjματων, α α αουνατει

να κομπ&..ζειγια ΤΊjν oριστικ~ τους διευθέΤΊjσΊj. Εάν τα Ίjθικ&..πρoβλ~-
/ ~ θ θ' , , θ Ιματα μπορούσαν να οιευ εΤΊj ουν οριστικα και μονψα, α Ίjμασταν

υποχρεωμένα να μιλούμε για το οριστικό τέλος ΤΊjς Hθικ~ς. Η εν
λόγω αβελΤΊjρΙα, βεβαΙως, οφείλεται και σΤΊj φύσΊ) του υπό εξέτασΊj
θ 'ζ , θ' ΕΙ / θ'Ίj υωυ ηΤΊjμαΤOς, ΤΊ)ς ευ ανασιαξ, ιναι τεταο το συναισ Ί)ματικο

φορτίο και οι ψυχολογικές συνυποδηλώσε«; που Ί) πρακτικ~ αυτ~
, 'θ Ι, θ ' λ'εμπεριεχει, ωστε α μπορουσε κανε«; να ισχυρισ ει πως, στην κα υ-

τεΡΊj περίπτωση, κινείται στιξ παρυφές Τ"fjςΗθικ-ής. Και τούτο διότι
θ Ι Ι 'θ ι, / , 1:. '"fjευ ανάστα ειναι συνη ως -Ί), πρέπει να ειναι- πρα~Ίj αγαΠ"fjςκαι,

όπου υπ&..ρχειαγ&..Π"fj,"fj"fjθικ-ήδεν είναι απαραίτητη,

18. Ηεττίε W. ym. J. S. lR,v\";)', The New Colιιmbiα Encyclopedia, Columhia
University Press, New York 1975, σ. 904.


