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Δελτίο Τύπου 

Διερεύνηση γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού σχετικά με την 
ευθανασία 

 Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (59%) δήλωσαν ότι 
συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν με τη νομιμοποίηση της ευθανασίας ή της 
υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας ή θανάτου στην Κύπρο. Το 61% των 
συμμετεχόντων δήλωσε ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί ότι οι άνθρωποι έχουν 
δικαίωμα να επιλέξουν τον θάνατο μέσω της ευθανασίας, με το 79% να υποστηρίζει ότι 
το δικαίωμα αυτό μπορεί να το έχει κάποιος στην περίπτωση ανίατης και βασανιστικής 
χρόνιας αρρώστιας ή όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια και οι επιλογές για 
ανακούφιση του πόνου.  

 Το θέμα της ευθανασίας και της υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας ή 
θανάτου φαίνεται να ενδιαφέρει την κοινή γνώμη της Κύπρου, αφού η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων στην έρευνα (47%) δήλωσε ότι έχει κάποιες γνώσεις για το θέμα, ενώ ένα 
19% δήλωσε ότι έχει ακριβής γνώσεις. Αυτό διαφαίνεται και από τη δήλωση της 
πλειοψηφίας των συμμετεχόντων (69%), που δήλωσε ότι γνωρίζει πως σε κάποιες άλλες 
χώρες της Ευρώπης η ευθανασία είναι νόμιμη διαδικασία, 

 Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
πραγματοποίησε έρευνα για καταγραφή των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του 
γενικού πληθυσμού σχετικά με την ευθανασία. Στόχος της έρευνας, της οποίας 
επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ, Καθ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, 
είναι η καλύτερη κατανόηση της γενικής εικόνας που έχει η κυπριακή κοινωνία όσον 
αφορά την ευθανασία ή τον υποβοηθούμενο από γιατρό θάνατο ή την υποβοηθούμενη 
από γιατρό αυτοκτονία, καθώς και η συμβολή των ευρημάτων στον κοινωνικό διάλογο που 
διεξάγεται για το θέμα, παρέχοντας στην πολιτεία επιπρόσθετα δεδομένα για το πώς 
βλέπει η ευρύτερη κυπριακή κοινωνία τέτοιες διαδικασίες. 

 Το διαδίκτυο φαίνεται να είναι το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης για το θέμα της 
ευθανασίας, αφού το επέλεξε το 65% των συμμετεχόντων, ενώ ακολουθεί με αρκετή 
διαφορά η ενημέρωση από την τηλεόραση (23%) και από εφημερίδες/ενημερωτικά 
περιοδικά (20%). Σχετικά με την ενημέρωση για το θέμα, το 11% των συμμετεχόντων 
δήλωσε ότι έχει λάβει μέρος σε εκδήλωση ή έχει παρακολουθήσει κάποια παρέμβαση 
σχετικά με την ευθανασία.  Σε ερώτηση αν γνωρίζουν κάποια περίπτωση ευθανασίας ή 
υποβοηθούμενης από γιατρό αυτοκτονίας ή θανάτου στον προσωπικό ή ευρύτερο 
κοινωνικό τους κύκλο, ένα ποσοστό 9% των συμμετεχόντων απάντησε θετικά.  

 Όσον αφορά στη τρίτη θεματική της έρευνας που στόχευε στην καταγραφή 
στάσεων και αντιλήψεων, όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα, οι βασικοί λόγοι για 
τους οποίους στερείται κάποιος το δικαίωμα στην ευθανασία, είναι πνευματικοί και/ή 
θρησκευτικοί (40%), όπως επίσης και το νομοθετικό κενό που υπάρχει σχετικά με το 
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θέμα (31%). Στην περίπτωση όμως που το νομικό πλαίσιο της Κύπρου καθιστούσε νόμιμη 
την ευθανασία ή την υποβοηθούμενη από γιατρό αυτοκτονία ή θάνατο με ρητή 
συγκατάθεση του ατόμου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (63%) συμφωνεί ή μάλλον 
συμφωνεί ότι η πρακτική αυτή θα ήταν αποδεκτή. 

 Στην περίπτωση που η ευθανασία ήταν κοινωνικά και ιατρικά αποδεκτή και 
νομικά επιτρεπόμενη στην Κύπρο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (48%) δήλωσε ότι 
συμφωνούσε ή μάλλον θα συμφωνούσε εάν κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο επέλεγε να 
βάλει τέλος στη ζωή του μέσω αυτής της διαδικασίας.  Λίγο πιο πάνω από τους μισούς 
συμμετέχοντες όμως (55%) δήλωσαν ότι διαφωνούν ή μάλλον διαφωνούν με την 
εφαρμογή αυτών των πρακτικών σε παιδιά από την ηλικία των 12 ετών και άνω. Ενώ σε 
παρόμοιο ερώτημα που αφορά σε παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας με ανίατες ασθένειες, οι 
μισοί σχεδόν συμμετέχοντες (49%) συνεχίζουν να διαφωνούν ή μάλλον να διαφωνούμε με 
την εφαρμογή αυτών των πρακτικών.  

 Ένα ποσοστό 37% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η αναφορά στην ευθανασία 
προκαλεί θλίψη, ενώ ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό (29%) δήλωσε ότι μια τέτοια 
αναφορά δεν  προκαλεί ενόχληση. Η συντριπτική πλειοψηφία (89%) συμφωνεί ή μάλλον 
συμφωνεί ότι πρέπει  να διεξάγεται ιατρική έρευνα για διαπίστωση της σωματικής και 
ψυχικής κατάστασης των ασθενών που αιτούνται την υποβοηθούμενη από γιατρό 
αυτοκτονία ή θάνατο.   

Ταυτότητα της Έρευνας 
 Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χρόνος 
διεξαγωγής της έρευνας ήταν η χρονική περίοδος Δεκέμβριος 2021- Μάρτιος 2022 και το 
μέγεθος του δείγματος ανήλθε στα 750 άτομα. Η επιλογή του δείγματος έγινε με την 
μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και σε αυτό συμπεριλήφθηκε 
ισόποσος αριθμός αντρών και γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η συλλογή των στοιχείων 
έγινε με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου, σε παγκύπρια κλίμακα και καλύπτοντας τόσο αστικές όσο και αγροτικές 
περιοχές.    Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 19 ερωτήσεις που κάλυπταν τις 
ακόλουθες τρείς βασικές θεματικές ενότητες: 1) Δημογραφικά στοιχεία των 
συμμετεχόντων, 2) Γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ευθανασία και 3) 
Στάσεις και Αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ευθανασία.  
 

 

 

 

 

 

 

Λευκωσία, 09 Μαΐου 2022 
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Καταληκτικά Σχόλια 

Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς 

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου 

1. Βιοηθική και Θάνατος 

 Δημογραφικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, καθώς και η 
σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογικη ́πρόοδος του 21ου αιώνα αλλάζουν ριζικά τη στάση 
της σύγχρονης κοινωνίας και των επιστημον́ων υγείας απέναντι σε ασθενείς με 
προβλέψιμο θάνατο και οδηγούν στην "άρνηση του θανάτου". Τα σημερινά συστήματα 
υγείας σε όλο τον κόσμο αποτυγχάνουν να παράσχουν τη δέουσα συμπονετική φροντίδα 
στους ανθρώπους που πεθαίνουν και στις οικογένειες τους, καθώς δίνουν υπερβολική 
έμφαση στις επιθετικές θεραπείες που παρατείνουν έστω κι ελάχιστα τη ζωή.  Η ολοένα 
αυξανόμενη ιατρικοποίηση του θανάτου και οι τεχνολογικές και ιατρικές πρόοδοι έχουν 
ενισχύσει την αντίληψη πως η επιστήμη μπορεί να κατανικήσει τον θάνατο, αυξάνοντας 
έτσι την υπερ-εξάρτηση από τις ιατρικές παρεμβάσεις, οι οποίες συχνά είναι επιθετικές. Οι 
κοινωνίες δίνουν προτεραιότητα στην αποφυγή του θανάτου, παρά στη μείωση της 
περιττής ταλαιπωρίας στο τελικό στάδιο της ζωής, με συνέπεια πάρα πολλοί άνθρωποι να 
πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο με άσχημο τρόπο. Με βάση τα προαναφερθέντα ο θάνατος 
σήμερα μπορεί να θεωρηθεί και ως αποτυχία. 

 Υφίστανται δε και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην έλλειψη ετοιμότητας 
των ανθρώπων να συζητήσουν νηφάλια το θέμα του Τέλους της Ζωής. Η αποδοχή της 
πραγματικότητας του θανάτου είναι πανανθρώπινος αγώνας. Μπορεί ο αιώνας μας να 
δημιουργεί τη ψευδαίσθηση της δυνατότητας επέκτασης της διάρκεια της ζωής - "Με την 
τεχνολογία, όλα είναι δυνατά". Παρ’ όλα αυτά, η τεχνολογία δεν συνδράμει στην 
αντιμετώπιση του φόβου του θανάτου.  

 Το μέσο παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σταθερά από τα 66,8 έτη το 2000 
στα 73,4 έτη το 2019. Όμως καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, ζουν επίσης 
περισσότερα χρόνια με κακή υγεία: από 8,6 χρόνια κατά μέσο όρο το 2000 σε 10 χρόνια το 
2019. Κι ενώ πριν τη δεκαετία του 1950 οι θάνατοι ήταν κυρίως αποτέλεσμα κάποιας 
οξείας νόσου ή τραυματισμού, με μικρή ανάμιξη των γιατρών ή της ιατρικής 
τεχνολογίας, σήμερα πια η πλειονότητα των θανάτων αφορά χρόνιες νόσους, με υψηλή 
εμπλοκή των γιατρών και της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα οι οικογένειες και οι κοινότητες 
να αποξενώνονται ολοένα περισσότερο από τη διαδικασία του θανάτου.  

 Μια σφαιρική αντίληψη της βιοηθικής μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
σύγχρονου Ars Μoriendi ή αλλιώς μιας σύγχρονης τέχνης του θανάτου που θα προτείνει 
ένα νέο όραμα για τον τρόπο θανάτου, με μεγαλύτερη εμπλοκή της οικογένειας και της 
κοινότητας, παράλληλα με τα συστήματα υγείας, περισσότερη υποστήριξη στους 
πενθούντες, εκπαίδευση των ανθρώπων περί του θανάτου και αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων που συνοδεύουν όχι μόνο τη ζωή αλλά και τον θάνατο. Ένα σύγχρονο Ars 
Μoriendi δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς δύο κεντρικά στοιχεία: 1) την αναγνώριση της 
θνητότητας και ευαλωτότητάς  μας και 2) την ενεργή συμβολή και εμπλοκή της 
κοινότητας.  
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 Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Βιοηθική στοχεύοντας στην συνείδηση και την 
αίσθηση της ολοκλήρωσης του κύκλου της ζωής, δύναται με τις παρεμβάσεις της: 

1. να   καταστήσει άνθρωπο βασικό υπεύθυνο των δικών του διαδικασιών αναφορικά 
με το θάνατό του· 

2.  να καλλιεργήσει την επίγνωση του επικείμενου γεγονότος· 
3. να δημιουργήσει τις σωστές συνθήκες  

i. απολογισμού  της πορείας του στη ζωή,  
ii. έκφρασης  ευγνωμοσύνης για την πορεία αυτή και  

iii. διατύπωσης της θλίψης για την επικείμενη ολοκλήρωση του κύκλου της 
ζωής τουςˑ  

4. να ενσωματώσει πρακτικές συμφιλίωσης ή "αμοιβαίας συγχώρεσης" με τα μέλη των 
οικογενειών τους, των φίλων τους και των επαγγελματιών της νοσοκομειακής 
περίθαλψης τουςˑ 

5. να εμπλέξει την κοινότητα στη διαδικασία του θανάτου· 
6. να συμβάλει στην αναγνώριση της απώλειας που επιφέρει στην κοινότητα ο 

θάνατος. 
2. Aνακουφιστική/Παρηγορητική Φροντίδα 

 Παρόλο που η ανακουφιστική/παρηγορητική φροντίδα κερδίζει έδαφος σταδιακά 
ως ιατρική και παραϊατρική ειδικότητα και σύμφωνα με στατιστικές πάνω από τους μισούς 
θανάτους διεθνώς συμβαίνουν χωρίς να έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της νόσησης 
καμία τέτοια υποστήριξη ή ανακούφιση του πόνου και της ταλαιπωρίας. Όταν δε 
επιδεινωθεί η υγεία του ασθενούς και εισάγεται σε νοσοκομειακή μονάδα, οι ιατρικές 
παρεμβάσεις συχνά συνεχίζονται μέχρι την ύστατη ώρα, με ελάχιστη προσοχή στο πόσο 
υποφέρει ο θνήσκων ασθενής, εφόσον το κριτήριο με το οποίο λειτουργεί ο ιατρικός 
λειτουργός είναι να σώσει τη ζωή του ασθενή. Οι γιατροί βρίσκονται σε δύσκολη θέση 
εφόσον, κατά την εκτέλεση της ιατρικής πράξης, έχουν να συνυπολογίσουν το καθήκον που 
τους έχει ταγμένους στη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής και το ενδεχόμενο να 
κατηγορηθούν από τους συγγενείς πώς δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν τον 
θάνατο.  Πού χωρά λοιπόν  η σκέψη για μια πιο συμπονετική ή  πνευματική προσέγγιση? 

 Το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην ποιοτική φροντίδα υγείας κατοχυρώνεται 
στο Αρ́θρο 3 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική. Ισότητα 
σημαίνει κυρίως την απουσία διακριτικής μεταχείρισης και τον σεβασμό   του δικαιώματος 
κάθε ατόμου να λαμβάνει έμπρακτα τη διαθέσιμη φροντίδα. Συνεπάγεται ότι  οι 
διαθεσ́ιμοι πόροι πρέπει να κατανέμονται όσο  δίκαια. Αναγνωρίζεται δε ολοένα και 
περισσότερο ότι η ανακουφιστική φροντίδα πρέπει να αποτελεί αναποσ́παστο μέρος του 
αγαθού της περίθαλψης, όπως επιβεβαιώνεται απο ́ τη Σύσταση (2003)24 της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την οργάνωση της ανακουφιστικής φροντίδας.  

 Σε αυτο ́το πλαίσιο, εναπόκειται στις κυβερνήσεις να εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση 
στη φροντίδα αυτή για οποιονδήποτε το αξιώνει ή το απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.  
Η εισηγητική έκθεση της προαναφερθείσας Σύστασης τονίζει επίσης ότι «οι ιατροί δεν είναι 
υποχρεωμένοι να συνεχίζουν την εφαρμογή θεραπειών οι οποίες είναι αποδεδειγμένα 
μάταιες και ιδιαίτερα επαχθείς για τον ασθενή» και ότι ο ασθενής μπορεί να αρνηθεί 
τέτοια θεραπεία. Ο σκοπός συνεπώς της ανακουφιστικης́ φροντίδας είναι να παρεχ́ει στους 
ασθενείς την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωης́. Η παροχή ενεργητικης́ φροντίδας 
επιβάλλεται για να συνδράμει στην ανακούφιση του πόνου και την παροχή της αναγκαίας 
υποστήριξης για να αντιμετωπίζονται τα ψυχολογικά και κοινωνικά  προβλήματα των 
ασθενών ενώ η παροχή πνευματικής υποστηρ́ιξης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Η 
παροχή υποστήριξης στα μελ́η της οικογένειας τα οποία βρίσκονται συχνά κάτω απο ́
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συνθηκ́ες μεγάλου άγχους, είναι επίσης σημαντική και επιτρέπει κατ΄ επέκταση την 
περαιτέρω στήριξη του ασθενούς.  

 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλησ́εις που εγείρουν τα ζητήματα του 
τέλους της ζωής, μια από τις προτεραιότητες είναι αναμφίβολα η διεύρυνση της 
προσ́βασης στην ανακουφιστική φροντίδα, ανεξάρτητα απο ́τον τρόπο με τον οποίο είναι 
αυτη ́ οργανωμεν́η (ειδικευμεν́ες υπηρεσίες η ́ ειδικές κλίνες σε ιδρύματα, στο σπίτι κλπ). 
Πρέπει να γίνουν βήματα τουλαχ́ιστον προς την ενθάρρυνση μιας ανακουφιστικής 
προσεγ́γισης απο ́τους λειτουργούς υγείας στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας ετ́σι ώστε ο 
πόνος του κάθε ατόμου να αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά χωρίς διακρίσεις και - πέρα και 
πάνω από την ανακουφιστική φροντιδ́α - να επιδεικνύεται σεβασμος́ στα ανθρώπινα 
δικαιωμ́ατα, ιδίως στο δικαίωμα κάθε ατομ́ου να επιλέξει το μέρος και τις συνθήκες του 
τέλους της ζωής του.  

3. Η ευθανασία ως επιλογή  
Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δίδουν μεγάλη έμφαση στη διαδικασία της ζωής, 

αρνούμενες συχνά τη θλίψη, τον πόνο και την οδύνη που προκαλούνται από την 
κατάσταση του θανάτου, όλες αυτές τις διεργασίες που συμβαίνουν μέχρι την ύστατη 
πνοή. Η επιστημονική εξέλιξη έχει προτάξει καινοτόμες θεραπείες για νόσους που στο 
παρελθόν οδηγούσαν σύντομα και αναπόφευκτα στο θάνατο, επεκτείνοντας έτσι το 
προσδόκιμο ανθρώπινης ζωής. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπως τον εγκεφαλικό θάνατο και 
της μόνιμης φυτικής κατάστασης, το χρονικό όριο είναι πλέον ακαθόριστο. Η διαχρονική 
επιδίωξη της επέκτασης της ζωής συχνά δεν λαμβάνει υπόψη το αναπόδραστο του 
θανάτου, γεγονός που αναδεικνύεται εμφατικά και επίμονα όταν προκύπτει η πραγματεία 
για την αποδοχή και συμφιλίωση με αυτόν, όπως το ζήτημα της ευθανασίας. 
 Θα συμφωνούσαμε οι πλείστοι ότι δεν είναι αποδεκτή η εφαρμογή της ακούσιας 
ευθανασίας ακόμα και σε περιπτώσεις που η καθημερινότητα του ασθενούς αποτελείται 
από σωματικό πόνο και ταλαιπωρία.  Τι γίνεται όμως στην περίπτωση μιας μακροχρόνιας 
φυτικής κατάστασης? Εκεί που δεν δύναται ο ασθενής να εκφράσει τη βούλησή του για μια 
αμετάβλητη, επίπονη κατάσταση? Τονίζουμε όμως  η ευθανασία, σε καμία περίπτωση, 
δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο για την αποτελεσματική ανακουφιστική 
φροντίδα.  Είναι ευθύνη του κράτους να προσφέρει τη φροντίδα αυτή, ως μέρος της 
θεραπευτικής αγωγής.   
 Η εκούσιας ή ενεργητική ευθανασία παρουσιάζεται ως αποδεκτή από τη σύγχρονη 
κοινωνία εκεί που υφίστανται ανίατες, επώδυνες ασθένειες  με μικρό προσδόκιμο 
επιβίωσης ή/και για ασθενείς με ισχυρό και προοδευτικό εκφυλισμό της ποιότητας ζωής. 
Παρόλο που η κάθε περίπτωση δυνατό να διαφοροποιείται και να ταιριάζει λιγότερο ή 
περισσότερο με τις γενικές συνθήκες, τάσεις και αντιλήψεις, , ωστόσο καθίσταται αναγκαία 
η οριοθέτηση της εφαρμογής της ευθανασίας.  Σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζεται, σε 
ποιο όριο ηλικίας, κάτω από ποιες συνθήκες, από ποιους και πότε.  Αυτή η οριοθέτηση 
θα μειώσει την κίνδυνο καταχρηστικής ή εγκληματικής άσκησής της, εκτός των ορίων της 
βιοηθικής και της γενικότερης κοινωνικής ηθικής. 
 Πέραν της θεσμοθέτησης της βιοηθικής βάσης, η ευθανασία θα πρέπει να 
εξετασθεί από τη νομική της πλευρά, να ενταχθούν παράγοντες που θα προστατεύσουν τον 
πάσχοντα σε οικονομικά και ασφαλιστικά ζητήματα. 

Το κράτος οφείλει να νομοθετήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
συντρέχουν για να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών που 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους. Αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στη 
διάθεση του ασθενή, για να τον απαλλάξει  από τον σωματικό πόνο, τη μοναξιά της 
καθήλωσης σε μια καρέκλα ή ένα κρεβάτι, της εξάρτησης από την καλοσύνη των άλλων, το 
αίσθημα ότι δεν είναι παρά ένα βάρος για τους γύρω του. 


