
Στάσεις, Γνώσεις και Αντιλήψεις  
των Κυπρίων σχετικά με την Ευθανασία
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
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Γνώσεις για την Ευθανασία
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Γνωρίζετε τι ακριβώς σημαίνουν και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ευθανασίας, του 
υποβοηθούμενου από το γιατρό θανάτου και της υποβοηθούμενης από το γιατρό αυτοκτονίας;

19% 28% 6%47%

Ναι, έχω ακριβείς 
γνώσεις για το θέμα

Όχι, δεν έχω 
καμία γνώση για 

το θέμα

Ναι, έχω κάποιες 
γνώσεις για το 
θέμα αλλά όχι 
λεπτομέρειες

Όχι, δεν έχω 
επαρκείς γνώσεις 

για το θέμα
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Από πού έχετε ενημερωθεί για την ευθανασία, τον υποβοηθούμενο από γιατρό θάνατο, ή την 
υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία;

Από το διαδίκτυο

Από την τηλεόραση

Από εφημερίδες/ενημερωτικά περιοδικά

Από φίλους

 Πανεπιστήμιο

Από το/τη γιατρό

Καμία ενημέρωση

Από το ραδιόφωνο

Από οικογένεια

Σχολείο  1%

 3%

 3%

 3%

 5%

 6%

 9%

 20%

 23%

 65%
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Γνωρίζετε κάποια περίπτωση ευθανασίας ή υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας ή 
υποβοηθούμενου από γιατρό θανάτου μέσα από τον προσωπικό ή ευρύτερο κοινωνικό σας κύκλο;

ΝΑΙ

91%

9%

ΟΧΙ
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Κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου μήνα, πόσες φορές τυχαίνει να αναφέρετε την ευθανασία;
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ΒΑΣΗ

71% 3% 1%20%

Ποτέ
Περισσότερες 
από 5 φορές1-2 φορές 3-4 φορές

5%

Δεν με πειράζει η 
αναφορά αλλά γενικά 

το αποφεύγω



Έχετε λάβει μέρος (με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά) σε εκδήλωση ή έχετε παρακολουθήσει 
κάποια παρέμβαση σχετικά με την ευθανασία;

ΝΑΙ

89%

11%

ΟΧΙ
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Στάσεις για την Ευθανασία
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Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την εξής δήλωση: «Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο να επιλέξουν το 
θάνατο μέσω της ευθανασίας ή τον υποβοηθούμενο από γιατρό θάνατο ή την υποβοηθούμενη από 
γιατρό αυτοκτονία»;
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39% 17% 9%22%

Συμφωνώ
Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

13%

Διαφωνώ



Υπό ποιες συνθήκες έχει το δικαίωμα κανείς να επιλέξει την ευθανασία ή την υποβοηθούμενη από 
γιατρό αυτοκτονία ή τον υποβοηθούμενο από γιατρό θάνατο;
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47% 4%32%

Όταν υποφέρουν 
από ανίατη και 
βασανιστική 
αρρώστια για 

χρόνια

Όταν έχουν 
εξαντληθεί όλα τα 
περιθώρια και οι 

επιλογές για 
ανακούφιση του 

πόνου

Όταν ασθενής 
το επιθυμεί

14%

Όταν έχουν εξαντληθεί όλα 
τα περιθώρια και οι επιλογές 
για ανακούφιση του πόνου 
και όταν υποφέρουν από 
ανίατη και βασανιστική 
αρρώστια για χρόνια

3%

Άλλο 



Για ποιους λόγους δεν έχει κανείς το δικαίωμα στην ευθανασία ή την υποβοηθούμενη από γιατρό 
αυτοκτονία ή τον υποβοηθούμενο από γιατρό θάνατο;
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Για πνευματικούς και/ή θρησκευτικούς λόγους

Για καθαρά ηθικούς λόγους και προβληματισμούς

Όλα τα πιο πάνω

Για κανένα λόγο 

Άλλο  2%

 3%

 9%

 15%

 31%

 40%

Βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας 
θεωρείται παράνομο



Σχετικά με το γενικότερο νομικό πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία, η ευθανασία δεν θεωρείται 
νόμιμη στην παρούσα φάση. Αν ήταν νόμιμη, θα συμφωνούσατε ή διαφωνούσατε με την εξής 
δήλωση: «Η ευθανασία ή ο υποβοηθούμενος από τον γιατρό θάνατος ή η υποβοηθούμενη 
αυτοκτονία είναι αποδεκτή, εφόσον καθίσταται κοινωνική πράξη με ρητή συγκατάθεση»
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40% 11% 9%23%

Συμφωνώ
Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

17%

Διαφωνώ



Εάν η ευθανασία ή ο υποβοηθούμενος από το γιατρό θάνατος ή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ήταν 
κοινωνικά και ιατρικά αποδεκτή αλλά και νομικά επιτρεπόμενη στην Κύπρο, θα συμφωνούσατε ή θα 
διαφωνούσατε εάν ένα συγγενικό πρόσωπο σας ζητούσε να το βοηθήσετε να βάλει τέλος στη ζωή 
του μέσω της διαδικασίας της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας ή του υποβοηθούμενου θανάτου;
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27% 12%21% 28%12%

Συμφωνώ
Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ



Εάν η ευθανασία ήταν κοινωνικά και ιατρικά αποδεκτή αλλά και νομικά επιτρεπόμενη στην Κύπρο, 
θα συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε εάν ένα φιλικό πρόσωπο σας ζητούσε να το βοηθήσετε να 
βάλει τέλος στη ζωή του μέσω της διαδικασίας της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας ή του 
υποβοηθούμενου θανάτου:
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18% 19%21% 33%9%

Συμφωνώ
Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ



Εάν η ευθανασία ή η υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία ή ο υποβοηθούμενος από γιατρό 
θάνατος ήταν κοινωνικά και ιατρικά αποδεκτές αλλά και νομικά επιτρεπόμενες διαδικασίες στην 
Κύπρο, θα συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε να επιτρεπόταν να εφαρμοσθεί και σε παιδιά από 
την ηλικία των 12 ετών και άνω;
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12% 20%12% 39%16%

Συμφωνώ Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ



Εάν η ευθανασία ή η υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία ή ο υποβοηθούμενος από γιατρό 
θάνατος ήταν κοινωνικά και ιατρικά αποδεκτές αλλά και νομικά επιτρεπόμενες διαδικασίες στην 
Κύπρο, θα συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε να επιτρεπόταν να εφαρμοσθεί και σε παιδιά με 
ανίατες ασθένειες ανεξαρτήτως ηλικίας;
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11% 27%13% 31%18%

Συμφωνώ
Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ



Όταν γίνεται αναφορά είτε από εσάς είτε από άλλα άτομα για την ευθανασία, πώς αισθάνεστε;

Θλίψη

Δεν με ενοχλεί

Ψυχικό πόνο

Ανησυχία

Αναστάτωση

Άγχος

Δεν είμαι σίγουρος /η

Φόβο

Τρόμο

Θυμό / οργή

Άλλο

Προβληματισμό

Ανακούφηση  1%

 1%

 4%

 7%

 7%

 13%

 13%

 14%

 19%

 24%

 25%

 29%

 37%
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Γνωρίζετε εάν σε άλλη ή άλλες χώρες της Ευρώπης η ευθανασία ή ο υποβοηθούμενος από γιατρό 
θάνατος ή η υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία είναι νόμιμες διαδικασίες;

ΝΑΙ

31%

69%

ΟΧΙ
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Πιστεύετε ότι πρέπει να διεξάγεται ιατρική έρευνα για να διαπιστώνεται η σωματική και ψυχική 
κατάσταση των ασθενών που επιζητούν την υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία ή τον 
υποβοηθούμενο από γιατρό θάνατο;

 23

13% 6%76% 4%2%

Συμφωνώ Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ



Εάν ερχόσασταν αντιμέτωπος/η με πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και σοβαρών προβλημάτων 
υγείας, θα εξετάζατε το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή του υποβοηθούμενου από γιατρό θανάτου ή 
της υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας;
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22% 13%45%

Θα το εξέταζα σαν 
επιλογή αλλά χωρίς 
απαραίτητα να πάρω 

απόφαση

Δεν θα το εξέταζα 
στην παρούσα φάση

Όχι και δεν 
πρόκειται να το 

εξετάσω

Ναι και θα το 
έπαιρνα απόφαση

8%

Παραμένω 
αναποφάσιστος/η

12%



Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα άτομα που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για ευθανασία ή τον 
υποβοηθούμενο από γιατρό θάνατο ή την υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία;
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15%33% 16%8%28%

Συμφωνώ Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ



Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη νομιμοποίηση της ευθανασίας ή του υποβοηθούμενου από γιατρό 
θανάτου ή της υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας στην Κύπρο;
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16%43% 18%6%16%

Συμφωνώ Μάλλον 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ



Insights Market Research (IMR) Ltd:

DEPARTMENT OF COMMUNICATION  
Τ:   +357 22 265150 
F:  +357 22 256530 

Ε:  pastou.m@unic.ac.cy                      
     Mrs. Marina Pastou 
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For more information about IMR/University of Nicosia™ 
please visit our website: 
www.imr.com.cy

Insights Market Research (IMR) Ltd:

The worldwide transition into the era of Big Data and digital transformation, 
have driven IMR/University of Nicosia™, one of the largest market research 
organizations in Cyprus, to invest in an all new Market Business Intelligence 
unit. The Business Intelligence unit, through its collaboration with multiple 
teams of experts both in Cyprus and abroad, offers new and innovative 
solutions based on real time data collection, advance analytics and  
tailored-made visualizations endorsing strategic business decisions. 

Providing insights to your business™


