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Επικούρειες απόψεις περί ευθανασίας 

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Εισαγωγή

Η Επικούρεια φιλοσοφία, τόσο λόγω της διαχρονικότητας των προβληµατι-

σµών που θέτει, όσο και εξ αιτίας της διαύγειας και της συνεκτικότητας που

την  διακρίνει,  δείχνει  κατάλληλη  για  την  συζήτηση  σύγχρονων  ηθικών  δι-

ληµµάτων,  όπως.  Στο  δοκίµιο  αυτό  θα  συζητήσω  την  ευθανασία  ως  ηθική

επιλογή  υπό  το  πρίσµα  της  Επικούρειας  φιλοσοφίας.  Θα  παρουσιάσω  τις

θέσεις του Επίκουρου για την αυτοκτονία και τον πόνο µε σκοπό να διερευ-

νήσω  εάν  και  σε  ποιόν  βαθµό  αυτές  µπορούν  να  προαγάγουν  τον  ηθικό

διάλογο περί την ευθανασία. Αρχικά θα υποστηρίξω πως, παρότι η αυτοκτο-

νία  πράγµατι  δεν  φαίνεται  να  αποτελεί  για  την  Επικούρεια  σκέψη  θεµιτή

ηθική  επιλογή,  ωστόσο  αυτή  δεν  απαξιούται  σε  κάθε  περίπτωση,  συνεπώς

και  η  ευθανασία  θα  µπορούσε  υπό  προϋποθέσεις  να  είναι  αποδεκτή.  Στην

συνέχεια θα εξετάσω τον τρόπο µε τον οποίο η Επικούρεια φιλοσοφία αντι-

µετωπίζει  τον  σωµατικό  πόνο,  και  θα  υποστηρίξω  πως  η  βίωση  αφόρητου

πόνου  θα  µπορούσε  –  πάλι  υπό  συγκεκριµένες  προϋποθέσεις  –  να  αποτε-

λέσει επαρκή λόγο ηθικής αποδοχής της ευθανασίας. 

Περί της έννοιας ευθανασία 

Οφείλω  εκ  προοιµίου  να  ζητήσω  την  κατανόηση  του  αναγνώστη  για  την

επιλογή του θέµατος του σύντοµου αυτού δοκιµίου, η οποία θα µπορούσε να

θεωρηθεί ενδεχοµένως εξεζητηµένη. Ο κίνδυνος της εκζήτησης ελλοχεύει σε

κάθε απόπειρα του µελετητή να διεξέλθει σύγχρονα ηθικά διλήµµατα υπό το

πρίσµα κάποιας πολύ παλαιότερης από αυτά φιλοσοφικής παράδοσης, στην

οποία η εν λόγω προβληµατική είναι εντελώς άγνωστη.  Εν προκειµένω,  εί-

ναι  γνωστό πως ο  Επίκουρος δεν έχει  αναφερθεί  συγκεκριµένα στην ευθα-

νασία. Είναι, επίσης, προφανές πως δεν θα µπορούσε να το έχει πράξει. 

Αυτό  συµβαίνει  διότι  ως  ουσιαστικό  ο  όρος  ὐ ίε θανασ α αναφέρεται  για

πρώτη φορά σε απόσπασµα έργου του κωµικού ποιητή Ποσείδιππου από την
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Κασσάνδρεια  της  Χαλκιδικής1,  ο  οποίος  γεννήθηκε  εκατό  χρόνια  µετά  τον

θάνατο του Επίκουρου, ενώ στην κλασική και ελληνιστική γραµµατεία συνο-

λικώς απαντά άλλες τέσσερις φορές2. Το επίρρηµα ὐ άε θαν τως απαντά άπαξ

στον Κρατίνο3 και στον Μένανδρο4
ὐ, ενώ το ρήµα ε θανατέω άλλη µια φορά

στον Χρύσιππο5. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το περιεχόµενο του όρου εί-

ναι  εντελώς  διαφορετικό  από  αυτό  που  του  αποδίδουµε  στις  µέρες  µας:  η

ευθανασία  φαίνεται  να  σηµαίνει  είτε  τον  ένδοξο,  είτε  τον  καλό  θάνατο  ο

οποίος,  όµως,  επέρχεται  κατά  τρόπο  φυσικό  ως  θείο  δώρηµα,  και  όχι  ως

αποτέλεσµα ανθρώπινης παρέµβασης. 

  Ο όρος µε την έννοια περίπου που έχει σήµερα χρησιµοποιείται για πρώτη

φορά  από  τον  Άγγλο  φιλόσοφο  Φράνσις  Μπέηκον  (Francis Bacon) µόλις

κατά τον 17ο αιώνα6. Στις µέρες µας ως ευθανασία ορίζεται ο σκόπιµος τερ-

µατισµός της ζωής ενός πνευµατικά διαυγούς, ανιάτως πάσχοντος και επω-

δύνως  θνήσκοντος  συνανθρώπου  µας  ύστερα  από  δική  του  λελογισµένη,

ενήµερη  και  επίµονη  απαίτηση,  µε  µοναδικό  σκοπό  να  επισπευσθεί  ο

βέβαιος θάνατος του, ώστε ο άνθρωπος αυτός να ανακουφισθεί από τον δυ-

σβάστακτο όσο και άσκοπο πόνο7. 

1  «ὧν  τοῖς  θεοῖς  ἄνθρωπος  εὔχεται  τυχεῖν  τῆς  εὐθανασίας  κρεῖττον  οὐδὲν  εὔχεται.  οὕτω  τι

πολύπουν ἐστὶν ἡ λύπη κακόν.»,  Ποσείδιππος,  Μύρµηξ,  απ.  18-19,  στο  Comicorum

Atticorum fragmenta, edited by T. Kock, τ. 3 (Leipzig: Teubner, 1888). 
2  Εκτός  από  το  απόσπασµα  του  Ποσείδιππου  ο  όρος  απαντά  κατά  χρονολογική  σειρά  στον

ιστορικό  Πολύβιο  από  την  Μεγαλόπολη,  στον  Φίλωνα  τον  Ιουδαίο,  στον  Αίλιο  και  στον

Κλήµεντα  τον  Αλεξανδρέα.  Βλέπε  Ευάγγελος  Πρωτοπαπαδάκης,  Η  Ευθανασία  Απέναντι

στην Σύγχρονη Βιοηθική (Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Σάκκουλας, 2002), 24-26. 
3  Κρατίνος, απ. 413, στο  Comicorum Atticorum fragmenta,  edited by T. Kock, τ. 1 (Leipzig:

Teubner, 1880).
4  Ερανισµένο  από  Αφροδίτη  Αβαγιανού,  «Ευθάνατος  Θάνατος:  Το  Καλώς  Θανείν στην  Αρ-

χαία  Ελλάδα», στο  Ευθανασία: Η Σηµαντική  του “Καλού” Θανάτου, επιµέλεια  Ελένη Γραµ-

µατικοπούλου, 31-54 (Αθήνα: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2000), 34.
5  «Εὐγηρεῖν  τε  µόνον  καὶ  εὐθανατεῖν  τὸν  σπουδαῖον·  εὐγηρεῖν  γὰρ  εἶναι  τὸ  µετὰ  ποιοῦ

γήρως  διεξάγειν  κατ'  ἀρετήν,  εὐθανατεῖν  δὲ  τὸ  µετὰ  ποιοῦ  θανάτου  κατ '  ἀρετὴν  τελευτᾶν.»

Χρύσιππος,  ΙΙΙ,  156,  στο Stoicorum veterum fragmenta,  edited  by J.  von  Arnim (Leipzig:

Teubner, 1903).
6  Francis Bacon, The Major Works by Francis Bacon, edited by Brian Vickers  

 (New York: Oxford University Press, 2008), 630. 
7  Βλέπε Πρωτοπαπαδάκης, ό.π., 40-47.
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  Ο λόγος για τον οποίον η ευθανασία έχει καταστεί φλέγον ηθικό ζήτηµα

στις δικές µας µέρες – ενώ δεν ήταν τέτοιο στις µέρες του Επίκουρου – δεν

είναι  άλλος  από την  τεράστια πρόοδο που  έχει  συντελεστεί  στον  χώρο της

βιοϊατρικής και της ιατρικής τεχνολογίας,  πρόοδος που επιτρέπει να παρα-

τείνεται  χάρη σε  συσκευές µηχανικής  υποστήριξης  η ζωή ενός  ασθενούς,  ο

οποίος κατά τα χρόνια του Επίκουρου θα είχε προ πολλού πεθάνει.  Σήµερα

µας οι  συσκευές  που  υποστηρίζουν  την  ζωή µπορούν να διατηρήσουν έναν

ασθενή που βρίσκεται, φέρ’ ειπείν, σε κώµα για όσο διάστηµα αυτές βρίσκο-

νται  σε  λειτουργία,  κάτι  που  ορισµένες  φορές  φαντάζει  άσκοπο  όσο  και

αφύσικο. 

  Μια επικούρεια προσέγγιση της ευθανασίας

  ∆εδοµένων  όλων  των  παραπάνω,  το  ερώτηµα που  αναπόφευκτα  προκύ-

πτει  είναι  το  εξής:  πώς είναι  δυνατόν  να  χρησιµοποιηθεί  ένα  τόσο παλαιό

θεωρητικό εργαλείο  –όπως είναι  η  Επικούρεια παράδοση– κατά την  συζή-

τηση  ενός  τόσο  νέου  ηθικού  διλήµµατος;  Πρόκειται,  προφανώς,  για  ιδιαι-

τέρως δυσχερές εγχείρηµα. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν µας υποχρεώνει να

σιωπήσουµε. Μπορεί πράγµατι ο Επίκουρος να µην είχε – και να µην ήταν

δυνατόν να έχει  – απασχολήσει  την  σκέψη του  µε  την  ευθανασία,  αλλά οι

θέσεις που έχει διατυπώσει για συναφή ζητήµατα µας δίνουν την δυνατότη-

τα είτε της κατ’  αναλογίαν εφαρµογής,  είτε της καθ’  ερµηνείαν προσαρµο-

γής τους στο ηθικό ζήτηµα της ευθανασίας. 

  Σε ό,τι  αφορά την πρώτη δυνατότητα, αυτή της κατ’ αναλογίαν εφαρµο-

γής, ένας καλός οδηγός ώστε να εικάσουµε µε κάποια σχετική ασφάλεια την

αντιµετώπιση που θα επεφύλασσε στην ευθανασία η Επικούρεια φιλοσοφία

είναι, νοµίζω, οι θέσεις που αποδίδονται στον Επίκουρο σε σχέση µε την αυ-

τοκτονία. Θα τεκµηριώσω την θέση µου αυτή µε δύο επιχειρήµατα, ένα επι-

στηµολογικό  και  ένα  ουσιαστικό.  Κατά πρώτον,  το  ίδιο  ακριβώς  βλέπουµε

πως πράττουν κατά τεκµήριο  οι  νεο-Καντιανοί  φιλόσοφοι  σε  σχέση µε  την

ευθανασία:  την  προσεγγίζουν  επικαλούµενοι  τις  αντιλήψεις  του  Καντ  για

την αυτοκτονία.  Και τούτο είναι απολύτως εύλογο – αυτό είναι το δεύτερο,

το  ουσιαστικό µου επιχείρηµα – αφού η ευθανασία,  όπως τουλάχιστον την

όρισα παραπάνω, δεν είναι παρά µια αυτοκτονία στην οποία, όµως, το θύµα

είναι διαφορετικό από τον θύτη. Αν εξετάσουµε, λοιπόν, τις θέσεις του Επί-

κουρου για την αυτοκτονία,  µε ασφάλεια θα µπορέσουµε να συµπεράνουµε

εάν η ευθανασία µπορεί να γίνει ηθικώς αποδεκτή στο σύστηµά του ή όχι. Η

δεύτερη δυνατότητα που προσφέρεται  στον µελετητή είναι  αυτή της ερµη-

νευτικής  προσαρµογής  άλλων  συναφών  αντιλήψεων  του  Επίκουρου  σε
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σχέση µε τον πόνο και την ηδονή, µε την αταραξία, µε το τι καθιστά την ζωή

άξια βίωσης και άλλα αντίστοιχα ζητήµατα. 

  Στο δοκίµιο αυτό θα εξετάσω τις θέσεις του Επίκουρου για την αυτοκτο-

νία,  καθώς και αυτές που αφορούν στην αξία,  την βαρύτητα και τον τρόπο

ελέγχου του σωµατικού πόνου. Αρχικά θα υποστηρίξω πως, παρότι  η αυτο-

κτονία πράγµατι δεν φαίνεται να αποτελεί για την Επικούρεια σκέψη θεµιτή

ηθική  επιλογή,  ωστόσο  αυτή  δεν  απαξιούται  σε  κάθε  περίπτωση,  συνεπώς

και  η  ευθανασία  θα  µπορούσε  υπό  προϋποθέσεις  να  είναι  αποδεκτή.  Στην

συνέχεια θα εξετάσω τον τρόπο µε τον οποίο η Επικούρεια φιλοσοφία αντι-

µετωπίζει  τον  σωµατικό  πόνο,  και  θα  υποστηρίξω  πως  η  βίωση  αφόρητου

πόνου  θα  µπορούσε  –  πάλι  υπό  συγκεκριµένες  προϋποθέσεις  –  να  αποτε-

λέσει επαρκή λόγο ηθικής αποδοχής της ευθανασίας.

Η επικούρεια προσέγγιση της αυτοκτονίας

  Είναι αλήθεια πως ο Επίκουρος, όπως ορθώς έχει επικρατήσει να λέγεται,

είναι φιλόσοφος της ζωής και όχι του θανάτου1.  Είναι αλήθεια, επίσης, πως

διάκειται είτε µε σκεπτικισµό, είτε,  ακόµη, µε ανοικτή εχθρότητα προς την

αυτοκτονία.  Λοιδορεί,  µάλιστα,  όσους  την  προβάλλουν  ως  εύλογη  και  ορι-

στική απαλλαγή από τα  δεινά  του  βίου,  αφού  «ο σοφός,  απεναντίας,  ούτε

απαρνείται την ζωή, ούτε φοβάται να µην ζει, διότι ούτε η ζωή τον καταβάλ-

λει, ούτε πιστεύει πως είναι κακό το να µην ζει […]»2. Όποιος, µάλιστα, προ-

τρέπει  τον νέο να ζει  καλά ενώ στον γέροντα εύχεται να τελειώσει τον βίο

του καλά είναι ανόητος, όχι µόνο γιατί η ζωή είναι επιθυµητή, αλλά και διότι

η  άσκηση  είναι  ίδια  τόσο  για  να  ζεις  καλά  όσο  και  για  να  πεθάνεις  καλά.

Ακόµη χειρότερος,  βέβαια,  είναι  αυτός που  λέει:  καλό είναι  να µην γεννη-

θείς,  αλλά µια και γεννήθηκες,  βιάσου τις πύλες του Άδη γοργά να διαβείς.

Αν το πιστεύει που το λέει, γιατί δεν φεύγει από την ζωή;»3. 

1  Βλέπε,  µεταξύ άλλων,  I.  Brassington,  “Killing People: What Kant Could Have Said about

Suicide and Euthanasia but Did not”,  Journal of Medical Ethics  32.10 (2006): 571–574 και

D.  R.  Cooley,  “A Kantian  Moral  Duty  for  the  soon-to-be  Demented  to  Commit  Suicide”,

American Journal of Bioethics 7.6 (2007), 37-44.
2  «… οὔτε γὰρ αὐτῷ προσίσταται τὸ ζῆν οὔτε δοξάζεται κακόν εἶναί τι τὸ µὴ ζῆν».  Επίκου-

ρος,  Επιστολή  προς Μενοικέα  126, 1. Η  µετάφραση  από  το  Επίκουρος,  Ηθική:  Η  Θεραπεία

της  Ψυχής,  εισαγωγή-µετάφραση-σχόλια  Γιώργος  Ζωγραφίδης  (Θεσσαλονίκη:  Ζήτρος,

2009) [στο εξής: Ζωγραφίδης].
3  «῾Ο  δὲ παραγγέλλων τὸν µὲν νέον καλῶς  ζῆν, τὸν δὲ γέροντα καλῶς καταστρέφειν, εὐήθης

ἐστὶν οὐ µόνον διὰ τὸ τῆς ζωῆς ἀσπαστόν, ἀλλὰ καὶ διὰ  τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι µελέτην τοῦ κα-
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  Ο Σενέκας αποδίδει στον Επίκουρο την εξής διατύπωση: «Είναι γελοίο να

τρέχεις  προς  τον  θάνατο  επειδή έπληξες  από  την  ζωή,  ενώ  είναι  ο  τρόπος

που  έζησες  που  σε  έκανε  να  τρέχεις  προς  τον  θάνατο» 1.  O James Warren

αντλώντας από το  De rerum natura του Λουκρήτιου θεωρεί πως οι Επικού-

ρειοι  απέρριπταν την αυτοκτονία διότι  πίστευαν πως η επιθυµία της αυτο-

κτονίας προκαλείται από τον ίδιο τον φόβο του θανάτου, αφού αυτός επηρε-

άζει τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να αδυνατούν να βρουν

κάτι ευχάριστο στην ζωή τους, µε αποτέλεσµα η αυτοκτονία να µοιάζει ως η

µοναδική  διέξοδος  και  η  µόνη  θεραπεία  για  την  αρρώστια  της  ζωής2.

Ωστόσο,  ο  φόβος  του  θανάτου  για  τον  Επίκουρο  είναι  ο  πλέον  παράλογος

φόβος3,  και η ζωή µπορεί να είναι ευτυχισµένη σε πείσµα της ενίοτε δεινής

συγκυρίας. 

  «Ο σοφός», γράφει ο Επίκουρος, «ακόµη και στον τροχό του βασανισµού

του  µπορεί  να  είναι  ευτυχισµένος,  παρότι  όταν βασανίζεται  και  θα κλάψει

και θα θρηνήσει»4. Ωστόσο, παρότι ο σοφός βιώνει τα σωµατικά πάθη όπως

όλοι  οι  άνθρωποι,  αυτά δεν στέκονται  εµπόδιο  στην σοφία  του5.  Η  απονία

λῶς ζῆν καὶ τοῦ καλῶς ἀποθνῄσκειν. πολὺ δὲ χείρων καὶ ὁ λέγων·  καλὸν µὴ φῦναι, φύντα δ '

ὅπως  ὤκιστα  πύλας  ᾿Αίδαο  περῆσαι.  εἰ  µὲν  γὰρ  πεποιθὼς  τοῦτό  φησιν,  πῶς  οὐκ  ἀπέρχεται

ἐκ τοῦ ζῆν;» Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα 126 – 127. Η µετάφραση από Ζωγραφίδη.
1  “…  ridiculum est currere ad mortem taedio vitae,  cum genere vitae ut currendem ad

mortem esset effeceris”.  Seneca,  Epistulae morales 24.22.  Ο  ερανισµός  και  η  µετάφραση

από Ζωγραφίδη.
2 James Warren,Facing Death: Epicurus and his Critics (Oxford:Clarendon Press,2004), 205.

3  «Συνέθιζε δὲ ἐν τῷ νοµίζειν µηδὲν πρὸς ἡµᾶς εἶναι τὸν θάνατον·  ἐπεὶ πᾶν ἀγαθὸν καὶ κα-

κὸν ἐν αἰσθήσει·  στέρησις δέ ἐστιν αἰσθήσεως ὁ θάνατος. ὅθεν γνῶσις ὀρθὴ τοῦ µηθὲν εἶναι

πρὸς ἡµᾶς τὸν θάνατον ἀπολαυστὸν ποιεῖ τὸ τῆς ζωῆς θνητόν,  οὐκ ἄπειρον προστιθεῖσα

χρόνον, ἀλλὰ τὸν τῆς ἀθανασίας ἀφελοµένη πόθον. οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐν τῷ ζῆν δεινὸν τῷ κα-

τειληφότι γνησίως τὸ µηδὲν ὑπάρχειν ἐν τῷ µὴ ζῆν δεινόν.  ὥστε µάταιος ὁ λέγων δεδιέναι

τὸν θάνατον οὐχ ὅτι λυπήσει παρών, ἀλλ' ὅτι λυπεῖ µέλλων. ὃ γὰρ παρὸν οὐκ ἐνοχλεῖ, προσ-

δοκώµενον κενῶς λυπεῖ.  τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡµᾶς,

ἐπειδήπερ ὅταν µὲν ἡµεῖς ὦµεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν, ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ,  τόθ '  ἡµεῖς

οὐκ ἐσµέν». Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα 124-125.
4  «… κἂν  στρεβλωθῇ  δ '  ὁ σοφός,  εἶναι  αὐτὸν εὐδαίµονα.  […] ὅτε  µέντοι  στρεβλοῦται,  ἔνθα

καὶ  µύζει  καὶ  οἰµώζει».  ∆ιογένης  Λαέρτιος,  Βίοι  φιλοσόφων  X.118.  Η  µετάφραση  από  Ζω-

γραφίδη.
5  «… πάθεσι  µᾶλλον  συσχεθήσεσθαι·  οὐκ  ἂν  ἐµποδίσαι  πρὸς  τὴν  σοφίαν».  ∆ιογένης  Λαέρ-
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είναι απολύτως επιθυµητή, αλλά ακόµη περισσότερο επιθυµητή είναι η ατα-

ραξία, και αυτή δεν εξαρτάται απόλυτα από την έλλειψη σωµατικού πόνου.

Αντίθετα, ο άνθρωπος – τουλάχιστον ο σοφός – έχει την δυνατότητα να δια-

τηρεί την αταραξία του εξισορροπώντας τον σωµατικό πόνο µε την ανάµνη-

ση ευχάριστων καταστάσεων. 

  Ο ίδιος ο Επίκουρος γράφει σχετικά στο περίφηµο όσο και συγκλονιστικό

απόσπασµα  της  επιστολής  του  προς  τον  Ιδοµενέα:  «Σου  γράφω  τα  λόγια

αυτά  διάγοντας  την  τελευταία  –  και  ταυτόχρονα  την  πιο  ευτυχισµένη  –

ηµέρα της ζωής µου. Οι πόνοι της κύστης και του στοµαχιού συνεχίζονται µε

την µεγαλύτερη δυνατή ένταση. Μα όλους τους καταπολεµά η χαρά της ψυ-

χής µου από την ανάµνηση των περασµένων συζητήσεών µας»1. 

  Ο  πόνος,  στο  κάτω-κάτω,  εάν  είναι  οξύς  είναι  σύντοµος,  και  εάν  έχει

διάρκεια είναι υποφερτός. «Οι δυνατοί πόνοι», λέει ο Επίκουρος, «φεύγουν

σύντοµα,  ενώ οι  µακροχρόνιοι  δεν  είναι  δυνατοί»2.  Οι  πιο  οξείς  πόνοι,  πε-

ραιτέρω, δεν µπορούν αν διαρκέσουν πολύ, διότι είτε φεύγουν γρήγορα µαζί

µε την ζωή που παίρνουν – ο υπερβολικός πόνος ενώνεται µε τον θάνατο3 –,

είτε  η  οξύτητά  τους  ελαττώνεται  –  αρκεί,  βέβαια,  να  θυµόµαστε  τα  όριά

τους και να µην τους επιβαρύνουµε µε κάποια δοξασία4.

  Εάν, λοιπόν, και  δεδοµένων όλων των παραπάνω,  η Επικούρεια φιλοσο-

φία  διάκειται  µε  επιφύλαξη προς  την  αυτοκτονία  γενικώς,  και  εάν,  περαι-

τιος, Βίοι φιλοσόφων X.117
1  «…τὴν µακαρίαν ἄγοντες καὶ ἅµα τελευτῶντες ἡµέραν τοῦ βίου ἐγράφοµεν ὑµῖν ταυτί·

στραγγουρικά τε παρηκολούθει καὶ δυσεντερικὰ πάθη ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείποντα τοῦ ἐν

ἑαυτοῖς µεγέθους·  ἀντιπαρετάττετο δὲ πᾶσι τούτοις τὸ κατὰ ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῇ τῶν γεγο-

νότων ἡµῖν διαλογισµῶν µνήµῃ».  ∆ιογένης Λαέρτιος,  Βίοι φιλοσόφων X.22. Η µετάφραση

από Ζωγραφίδη.
2  «ὅτι τοῦτ '  ἐστὶ τὸ παρ '  ᾿Επικούρου θρυλούµενον ἀεὶ καὶ θαυµαζόµενον,  ὡς οἱ µεγάλοι

πόνοι συντόµως ἐξάγουσιν,  οἱ δὲ χρόνιοι µέγεθος οὐκ ἔχουσιν.”  Πλούταρχος,  Πως δει τον

νέον ποιηµάτων ακούειν 36b, Plutarch's Moralia, edited by F.C. Babbitt, vol. 1 (Cambridge,

Mass.: Harvard University Press, 1969). Η µετάφραση  από Ζωγραφίδη.
3  «… ὅτι νὴ ∆ία χειµαζοµένῳ  τὸ ναυάγιον ἐγγύς ἐστιν·  ‘ὁ γὰρ πόνος ὁ ὑπερβάλλων συνάψει

θανάτῳ.’»  Πλούταρχος,  Ότι  ουδ’ ηδέως  ζην  έστιν  κατ’ Επίκουρον  1103D. Ο  ερανισµός  από

Ζωγραφίδη.
4  «… ἐπὶ µέντοι τῶν πλείστων πόνων καὶ τὸ τοῦ Επικούρου σοι βοηθείτω, ὅτι οὔτε ἀφόρητον

οὔτε   αἰώνιον,  ἐὰν  τῶν  ὅρων  µνηµονεύῃς  καὶ  µὴ  προσδοξάζῃς».  Μάρκος  Αυρήλιος,  Τα  εις

εαυτόν VII.64.
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τέρω, θεωρεί πως ο σωµατικός πόνος µπορεί να ελεγχθεί µε την δύναµη της

σκέψης και της ανάµνησης, φαίνεται πως η ευθανασία ως ηθική επιλογή δεν

θα  µπορούσε  να  γίνει  εύκολα  αποδεκτή  από  όσους  κινούνται  στο  πλαίσιο

της Επικούρειας παράδοσης. Η ευθανασία αφ’ ενός µοιράζεται µε την αυτο-

κτονία πολλά ουσιώδη γνωρίσµατά της,  τη εξαιρέσει  του γεγονότος πως το

θύµα αδυνατεί να προκαλέσει τον θάνατό του και,  συνεπώς, ζητεί προς τον

σκοπό αυτό την συνδροµή ενός άλλου προσώπου. Αφ’ ετέρου, στην συντρι-

πτική  πλειονότητα  των  περιπτώσεων  ο  λόγος  για  τον  οποίον  αναγκάζεται

κάποιος να ζητήσει  να του διενεργηθεί  ευθανασία δεν είναι  άλλος από τον

αφόρητο σωµατικό πόνο.  Συνεπώς η ευθανασία ως ηθική επιλογή φαίνεται

να  µην εναρµονίζεται  µε  την Επικούρεια παράδοση τόσο ως  προς την ίδια

την ουσία της,  δηλαδή το γεγονός πως αποτελεί µια ιδιαίτερη µορφή αυτο-

κτονίας,  όσο και ως προς τα αίτια που την καθιστούν επιθυµητή εκ µέρους

του ηθικού προσώπου, δηλαδή τον αφόρητο σωµατικό πόνο. 

  Η επικούρεια προσέγγιση δεν είναι απόλυτη

  Το ερώτηµα που παραµένει,  ωστόσο, είναι  το εξής:  η γενικότερη αυτή η

αρνητική στάση απέναντι στην αυτοκτονία αφ’ ενός,  και η υποβάθµιση της

βαρύτητας  του  σωµατικού  πόνου  αφ’  ετέρου,  θα  οδηγούσαν  αναπόδραστα

αυτόν που  κινείται  στο πλαίσιο  της  Επικούρειας  παράδοσης  στην απόλυτη

ηθική καταδίκη της ευθανασίας; Και εάν ναι, αυτό θα ίσχυε για κάθε µορφή

ευθανασίας;  Η  απάντηση  και  στα  δύο  αυτά  ερωτήµατα,  κατά  την  γνώµη

µου, δεν µπορεί παρά να είναι αρνητική.

  Ο λόγος που υποστηρίζω αυτήν την άποψη είναι πως [α] η γενικότερη επι-

φυλακτικότητα της Επικούρειας φιλοσοφίας απέναντι  στην αυτοκτονία δεν

είναι απόλυτη, συνεπώς το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για την ευθανασία, και

πως [β] ο λόγος για τον οποίον συµβαίνει  αυτό φαίνεται να είναι υπό προ-

ϋποθέσεις  ο  αδυσώπητος  σωµατικός  πόνος.  Οι  Επικούρειοι,  συγκεκριµένα,

αναγνώριζαν  περιπτώσεις κατά τις  οποίες η αυτοκτονία είναι  αποδεκτή ως

ηθική επιλογή. 

  Μια  από  αυτές  είναι  η  περίπτωση  του  ∆ηµόκριτου  από  τα  Άβδηρα  της

Θράκης,  ο οποίος κατά την παράδοση σε  ηλικία 90 ετών το έτος 370 π.Χ.,

δηλαδή περίπου 30 χρόνια πριν από την γέννηση του Επίκουρου, αρνήθηκε

να δεχθεί τροφή µε σκοπό να τερµατίσει την ζωή του, και τούτο διότι λόγω

της προχωρηµένης του ηλικίας είχε αρχίσει να χάνει την µνήµη του 1. Αν θυ-

µηθούµε αυτό που παραπάνω αναφέρθηκε, ότι, δηλαδή, ο σοφός µπορεί να

1  Βλέπε Warren, ό.π., 207.
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υπερνικά  τον  πόνο  ανακαλώντας  στην  µνήµη  του  ευχάριστα  γεγονότα  και

έτσι να διατηρεί την αταραξία του, τότε θα καταλάβουµε για ποιόν λόγο οι

Επικούρειοι θεωρούσαν ηθικώς αποδεκτή την αυτοκτονία του ∆ηµόκριτου: ο

εκφυλισµός  της  µνήµης  του  θα  τον  εµπόδιζε  να  ανακαλεί  στην  σκέψη  του

ευχάριστες στιγµές, και έτσι ο σωµατικός πόνος δεν θα µπορούσε να εξισορ-

ροπηθεί, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διατηρήσει την πολυπόθητη ατα-

ραξία της ψυχής του. 

  Το ίδιο ακριβώς, όµως, ισχύει και στην περίπτωση της ευθανασίας: υπάρ-

χουν  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  ο  σωµατικός  πόνος  είναι  τόσο  οξύς  και

επίµονος,  ώστε δεν  επιτρέπει  στον πάσχοντα  να ανακαλεί  στην σκέψη του

ευχάριστα γεγονότα της ζωής του και έτσι να παραµένει ατάραχος. Σε άλλες

περιπτώσεις η ίδια η πάθηση επηρεάζει την µνήµη του ασθενούς, όπως συµ-

βαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις καρκίνου στον εγκέφαλο ο οποίος πλήττει

τον ιππόκαµπο καταστρέφοντας τα κέντρα της µνήµης που βρίσκονται εκεί,

αλλά  αφήνει  ανέπαφα τα  κέντρα πρόσληψης  και  επεξεργασίας  του πόνου.

Στις  περιπτώσεις αυτές,  θα λέγαµε χρησιµοποιώντας Επικούρεια ορολογία,

ακόµη και ο σοφός δεν µπορεί να παραµείνει εσθλός και, συνεπώς, το αίτη-

µα για ευθανασία φαντάζει δικαιολογηµένο.

  Πέραν τούτων,  δεν πρέπει  να λησµονούµε πως η Επικούρεια παράδοση,

παρότι  στέκεται  µε  επιφύλαξη  απέναντι  στην  αυτοκτονία,  σε  καµία  περί-

πτωση δεν επιδοκιµάζει το απελπισµένο και µάταιο γάντζωµα στην ζωή, ιδί-

ως όταν η διατήρησή της δεν συµβάλλει στην επίτευξη της αταραξίας ή στην

αύξηση της  ηδονής.  Όπως γράφει  ο  Επίκουρος,  «ο  άπειρος  και  ο  πεπερα-

σµένος  χρόνος  έχουν ίση ηδονή,  αρκεί  κάποιος να εκµετρά τα όριά της  µε

την  λογική».  Και  συµπληρώνει:  «η  σάρκα,  βέβαια,  δεν  δέχεται  όρια  στην

ηδονή. Ο νους, όµως, αφού κατανόησε µε την δύναµη του λόγου τα όρια της

σάρκας  και  διέλυσε  τον  φόβο  του  θανάτου,  δεν  έχει  ανάγκη  τον  άπειρο

χρόνο»1. Με άλλα λόγια, µόνον η διάρκεια της ηδονής αυξάνεται µε την πα-

ράταση της ζωής,  αλλά όχι η έντασή της. Κατά τον  Sharples η φράση αυτή

του Επίκουρου µπορεί να καταδεικνύει πως για εκείνον αυτό που είχε σηµα-

1  «῾Ο ἄπειρος χρόνος ἴσην ἔχει τὴν ἡδονὴν καὶ ὁ πεπερασµένος, ἐάν τις αὐτῆς τὰ πέρατα κα -

ταµετρήσῃ  τῷ  λογισµῷ.  ῾Η  µὲν  σὰρξ  ἀπέλαβε  τὰ  πέρατα  τῆς  ἡδονῆς  ἄπειρα  καὶ  ἄπειρος

αὐτὴν  χρόνος παρεσκεύασεν·  ἡ δὲ διάνοια τοῦ  τῆς σαρκὸς τέλους καὶ πέρατος λαβοῦσα τὸν

ἐπιλογισµὸν  καὶ  τοὺς  ὑπὲρ  τοῦ  αἰῶνος  φόβους  ἐκλύσασα  τὸν  παντελῇ  βίον  παρεσκεύασε,

καὶ  οὐθὲν  ἔτι  τοῦ  ἀπείρου  χρόνου  προσεδεήθη».  Επίκουρος,  Κύριαι  δόξαι  19-20.  Η  µε-

τάφραση από Ζωγραφίδη.
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σία είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα της ζωής1. 

  Άπαξ και ο σοφός κατακτήσει την ύψιστη ηδονή, την αταραξία,  η διατή-

ρηση της ζωής του φαίνεται να µην έχει το ίδιο νόηµα που είχε πριν. Λέγε-

ται πως αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που αυτοκτόνησε ο Επικούρειος ∆ιόδω-

ρος: θεώρησε πως, αφού κατέκτησε την αταραξία, η ζωή του εκπλήρωσε τον

σκοπό της και για τον λόγο αυτό µε απόλυτη ηρεµία έθεσε τέλος στην ζωή

του2. Φαίνεται πως οι Επικούρειοι δεν είχαν ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτη-

µα περί  του τι  καθιστά την ζωή επιθυµητή αφότου κατακτηθεί  η αταραξία.

Το πρόβληµα γίνεται ακόµη πιο δύσκολο όταν η ζωή τείνει να καταστεί ανυ-

πόφορη από τους πόνους, και δεν είναι πλέον δυνατή η διατήρηση της ατα-

ραξίας.  Σε τέτοιες περιπτώσεις θα µπορούσαµε µε σχετική ασφάλεια, νοµί-

ζω,  να θεωρήσουµε πως η ευθανασία ως ηθική επιλογή δεν αντίκειται στην

Επικούρεια παράδοση.

   Επίλογος

  Στο σύντοµο αυτό δοκίµιο επεχείρησα να εξετάσω το ηθικό δίληµµα της

ευθανασίας υπό το πρίσµα της Επικούρειας σκέψης. Συγκεκριµένα, επέλεξα

να εστιάσω στις απόψεις του Επίκουρου για την αυτοκτονία και για την δια-

χείριση του σωµατικού πόνου, θεωρώντας πως αυτές είναι κατάλληλες ώστε

να φωτίσουν κατά τρόπο γόνιµο σηµαντικές πτυχές του ζητήµατος. 

  Η ευθανασία αποτελεί πολύπτυχο και ιδιαιτέρως απαιτητικό ηθικό ζήτηµα

στις µέρες µας, και όσοι ασχολούνται µε αυτήν αναµφίβολα ωφελούνται από

την διεύρυνση και τον εµπλουτισµό της προοπτικής τους. Η νηφάλια σκέψη

του  Επίκουρου  διαθέτει  κατά την γνώµη µου την  δυναµική που απαιτείται

ώστε  να  προσεγγισθούν  µε  διαφορετικό  τρόπο  –ενίοτε  απροσδόκητο– ση-

µαντικές παράµετροι που αφορούν την ηθική αξιολόγηση της ευθανασίας. 

1  Robert Sharples,  Στωικοί,  Επικούρειοι  και  Σκεπτικοί: Μια  Εισαγωγή  στην  Ελληνιστική  Φι-

λοσοφία,  µετάφραση  Μαρίνα  Λυπουρλή  και  Γιάννης  Αβραµίδης  (Θεσσαλονίκη:  Θύραθεν,

2002), 164.
2  Βλέπε Warren, ό.π., 207.
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