Ε. Γ. ΓΑΛΑΝ ΑΚΗ Σ

Ο ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ, ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑ

Διατριβή έπ ΐ διδακτορίφ
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής καί Ψυχολογίας
τής Φ ιλοσοφικής Σχολής
TOO Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996

"Ή έγ κρ ισ ις διδακτορικής διατριβής (mb τοΟ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής καί
Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΟ Πανεπιστημίου ίωαννίνων δέν ύποδηλοΤ άποδοχήν
τών γνωμών τοΟ συγγραφέως. *

1!

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ....................................................................................................................... ...........................................
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................................................................

ν
1

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
Ο φόβο?, η αποδοχή, η αναζήτηση του θανάτου .....................................................................
Οι λέξεις, οι έννοιες, τα προβλήματα ...............................................................................................
Η ιστορικότητα των εννοιών στην ευρωπαϊκή σκέψη ...............................................................
Άλλοι πολιτισμοί .................................................................................................................................................

6
12
21
31

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
1. Εννοιολογικές δυσχέρειες ............................................................................................................................
2. Η εξέλιξη των λέξεων: έπίσκεψις όνομάτων .....................................................................................

34
36

1.
2.
3.
4.

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΑ Μ ΥΘ Ο ΛΟ ΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜ ΕΝΑ
Εκούσιος θάνατος: ΤΩ Θάνατε Θάνατε, πώς άεΐ καλούμενος ..........................................................
Λυτρωτική θανάτωση: μηδενός δέ τούτο πράττειν έθέλοντος.......................................................
Έκθεση και βρεφοκτονία: μητρός έμής, ή μ' έθέλησε κρύψαι χωλόν έόντα...........................
Διακοπή κύησης: έκ δ'άγαγε προ φόωσδε και ήλπτόμηνον έόντα....................................................

47
51
56
74

1.
2.
3.
4.

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜ ΕΝΑ
Εκούσιος θάνατος και λυτρωτική θανάτωση: ώρα πδσιν ήμΤνάνάγεσθαι ...........................
Έκθεση και βρεφοκτονία: ούκάξιονδν τροφής τόγιγνόμενον....................................................
Διακοπή κύησης: ε ί τό έτι έγκυούμενον άνθρωπός έσ τι.......................................................................
Η μαρτυρία των ιατρών: ού δώσω δέ ούδέ φάρμακονούδενΐ αύηθείς θανάσιμον ............

76
88
108
113

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Οι πρώτα προσεγγίσεις: πανταχόθενόμοια έστίνή είς (ιδού κστάβασις................................
Πλάτων: ώς ούτε αύτψ ούτε πόλει λυσιτελή..............................................................................................
Αριστοτέλης: έστω νόμος μηδέν πεπηρωμένον τρέφειν......................................................................
Κυνικοί: μήτι χρεία φίλου; ...............................................................................................................................
Στωικοί: ή εύλογος έξαγωγή ..........................................................................................................................
Επίκουρος: ού τόν μήκιστον χρόνον άλλά ιό ν ήδιστον καρπίζεσθαι.................................................
Παράλληλες θεωρήσεις: ή συστήσασα φύσις καί διαλύσει.............................................................

119
123
130
134
138
168
173

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΕΚΤΟ
Η ΣΤΡΟΦΗ - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είκώνΘεοο · Imago Dei
1. Η προχριοτιανική ιουδαϊκή παράδοση: μήτ'άμβλοΟν, μήτε διαφθείρειν.................................
2. Η εξέλιξη της χριστιανικής άποψης: όμα γόρ σάρξ, άμα Θεού Λόγου σάρξ ........................

176
181

ΠΕΡΙΛΗΨΗ · ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ .......................................................................................................................
EUTHANASIA : THE GREEK W AY ..................................................................................................................

190
207

1.
2.
3.
4.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Πηγέ* ......................... ........................................... ........................................ <........................................................
2. MeX€TC* & άρθρα ......................................................................................................................................

222
225

ΠΙΝΑΚΕΣ
Α. Συγγραφέων και χωρίων .................................................................................. .................... .............. .
Β. Ονομάτων και πραγμάτων .........................................................................................................................
Γ. Εννοιών ............................................ .............................·»·«*·........«.............................................................. .

231
235
241

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ................................................«»»............................................................................ .......... -.................. .

248 ·

· 7-

ίν

Π ΡΟ ΛΟ ΓΟ Σ

Η παρούσα εργασία άρχισε ουσιαστικά το 1986, μαζί με την εγγραφή στη
Φιλοσοφική

Σχολή

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και δ ιέτρ εζε

τη δεκαετία

στο

στενό περιθώριο μιας απαιτητικής νοσοκομειακής ιατρικής απασχόλησης' αν έφτασε
σε

κάποιο

τ έ λ ο ς,

είναι

μόνο

με

την

μεγαλόθυμη

συμπαράσταση, την ψυχής

εύρυχορίαν, του Καθηγητή Βασιλείου Κυρκου.
Αυτή η χρονοβόρα ιατρική διακονία παρείχε όμως, από την άλλη μεριά, το
ερώτημα της λυτρωτικής θανάτωσης' όπως φτάσαμε, να μην νοείται θάνατος χωρίς
Νοσοκομείο,

οι

απροειδοποίητα

κλινικοί
και

γιατροί

αναγκαστικά

είναι

και

μάλλον

κυρίως

κατά

η

ομάδα

μόνας

ανθρώπων

τα λανίζεται

που

από

την

ένοχη αλλά πιεστική αμφιβολία της ευθανασίας*
Η μελέτη έ γ ιν ε σχεδόν αποκλειστικά, με μια βραχεία παρένθεση στο Imperial
College του Λ ονδ ίνο υ, στα σπουδαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οφείλω
ευχαριστίες σ ε
στον

όσους με φιλοζένησαν

αναπληρωτή

Καθηγητή

αναπληρωτή

Καθηγητή

της

πολύπλευρη

συνδρομή,

από

της

Φιλοσοφίας

Κλασσικής
τη

σ' αυτόν

Ευθύμη

Φ ιλολογίας

διαμόρφωση

τον

της

χώρο' ακόμη περισσότερο
Παπαδημητρίου

Ιωάννη

Περυσινάκη

ερευνητικής

υπόθεσης

και

στον

γιά
έως

την
τη

διόρθωση των γλωσσικών ολισθημάτων’ για τους ίδιους λόγους και επί πλέον για
τις

υποδείξεις

της

στον

ιδιόρρυθμο

Καθηγήτρια της Κλασσικής Φ ιλολογίας

κόσμο

της

Μ υθολογίας,

Αριάδνη Γκάρτζιου’ τέλος

στην

επίκουρο

ευχαριστώ τους

φιλόλογους καθηγητές του τότε Πρακτικού Γυμνασίου Αρρένω ν Ηρακλείου Κρήτης,
για τα λίγα εκείνα αρχαία Ελληνικά.

Η αναζήτηση των αρχαίων μαρτυριών έ γ ιν ε με την απ' αρχή* ανάγνωση των
αρχαίων συγγραφέων, με

την επικουρία

μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου

των παραπομπών τη*

βιβλιογραφία* και

Ίβυκος, η τελευταία με την ευγενική βοήθεια του

λέκτορο* τη* Κλασσική* Φ ιλο λο γία * Σταμάτη Μερσινιό. Παράλληλα με τι* εκδάσει*
Loeb,

OUP,

Teubner,

Bucfe,

χρησιμοποιήθηκαν μεταφράσει*

στα

νέα

Ελληνικά, ή

εν ίο τ ε στα Α γ γ λικ ά και στα Γερμανικά. Κρίθηκε σκόπιμη η αναφορά όλων αυτών,
των

ίσω*

καθώς

εκλα ϊκευτικώ ν,

και

η

σ χ εδ ό ν

αλλά

ομολογουμένω*

υποχονδριακή

πολύ

παράθεση

βοηθητικών

των

αρχαίων

μεταφράσεων,
εδαφίων

στι*

υποσημειώσει*. Ο ι παραπομπές ακολούθησαν, κατ' ανάγκην, το σύστημα τη* Αηηδβ
Philologique.

Οι

συντομογραφίε*

των

αρχαίων

πηγών δίνονται

σε

μια λιγότερο

αυστηρή μορφή, απ' όσο συνηθίζεται από του* φιλολόγου* και του* ιστορικού*. Οι
μ ελέτες δηλώνονται απ' αρχή* με μια ευσύνοπτη βραχυγραφία.
Η μελέτη αυτή άρχισε ως επιλεκτική αναζήτηση των Ιτωικών απόψεων για τη
λυτρωτική θανάτωση* η διαπίστωση τη* βιβλιογραφικής ανεπάρκεια* για την αρχαία
Ελλάδα, στο συγκεκριμένο βέβαια θέμα, σε αντίθεση μάλιστα με την πλουσιότατη
συζήτηση

για

τι*

τρέχουσες

απόψεις, έφ ερε

τον

πειρασμό μια* επισκόπηση* τη*

"αρχαιοελληνικής" ε ν γ έ ν ε ι αντίληψη*. Το αποτέλεσμα ήταν μάλλον η δημιουργία
πολλαπλάσιων ανοικτών ερωτημάτων, παρά η άρθρωση κάποιων απαντήσεων.
Η

ελληνική

αρχάριος

αρχαιότητα

κινδυνεύει

δυσθεώρητους

όγκου*

να

έχ ει

κεντρίσει

αιφνιδιαστεί,

βιβλιογραφίας:

πίσω
αν

πολλούς

από

την

σοφούς

κάθε

έννοια

αγνοήσει,

μελετητές*
και

γίνεται

λ έξη ,

απλοϊκό*

ο
από
και

επιπόλαιο*' αν λεπ τολογήσει, χάνει τη συνολική επισκόπηση. Τ έλ ο *, μολονότι το
παρόν

θέμα

εννοιολογικό

κινείται
υπόβαθρο

στο
του

χώρο

τη*

ερευνητή

Ιστορία*
δεν

τη*

παύει

Ηθική*
να

Φιλοσοφίας,

προέρχεται

και

το
να

τροφοδοτείται κυρίως από την ιατρική τέχνη. Α ν προέκυψαν κάποιες ασυνέπειες, ο
απαιτητικό* αναγνώστη* α* δείζει κατανόηση.
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If you don't know where you are going,
it is sometimes helpful to know where you've come from
William Temple, the late Archbishop o f Canterbury

Η

αναζήτηση

αναδρομή

στην

ωστόσο,

η

έτοιμων

εμπειρία

αναζήτηση

Χύσεων

άλλων
αυτή

σε

τρέχοντα

πολιτισμών

μπορεί

να

ηθικά

είναι

ερωτήματα,

ασφαλώς

προσφέρει

με

την

παρακινδυνευμένη'

βοήθεια

στην

κατανόηση

τουλάχιστον της προέλευσης και της δομής των ηθικών διλημμάτων.
Η

καλοπροαίρετη

παρέμβαση

στη

ζωή

και

ευθανασία,

δημιουργεί

δύσκολα ηθικά

ερωτήματα1
2,

πολύπλοκα

μετά

πρόοδο

ιατρικής

πσλαιότερες

την

κοινωνίες.

της

Εφόσον η αγωνία

του

στο

θάνατο,

καθημερινά

τέχνης,

όχι

ανθρώπου

η

λεγάμενη

και πιεστικά

και

όμως άγνωστα

σε

απέναντι στο

θάνατο

είναι παμπάλαιη και σχεδόν αναλλοίωτη, δεν είναι ποτέ άσκοπη η προσφυγή στη
συσσωρευμένη εμπειρία.
Το πρόβλημα της ευθανασίας, της καλοπροαίρετης δηλαδή θανάτωσης, είναι
?
V

δαιδαλώδες

και η σχετική

επιχειρηματολογία

διέρχεται

ατραπούς

δύσβατες: ποια

είναι τα κριτήρια της ζωής και ποια της ανθρώπινης υπόστασης, ποιο το οριστικό
σημείο του θανάτου, ποιος κηδεμονεύει τον κωματώδη ασθενή, το βρέφος και το
έμβρυο,

j
ϊ

ποιος

παίρνει

την

απόφαση

να

διακόψει

τη

ζωή,

ποιος ε κ τ ε λ ε ί

την

k
i
1 ΓΙβ. Ferngren, "The Imago Dei and the Sanctity of Life”, εισαγωγή.
2 Παρά τις συζητήσεις των τελευτσίων δεακαετιών, δεν έχει σημειωθεί καμιά
ουσιαστική ιφάοδος, ηβ. Tooley, "Voluntary Euthanasia", σ. 305.
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απόφαση, ποιο το κόστος και ποιο το κέρδος των περίτεχνων θεραπειών1, αν η
απέλπιδη

και ασύμφορη

σημερινή

προσπάθεια

προμηθεύει

γνώση

χρήσιμη

και

οικονομική για τον άρρωστο του αύριο;
Ό σο
ασθενής

η

ιατρική

τελειώ νει

προοδεύει

τη

ζωή

κι

όσο

ο

του στο

βαριά,

ο

Ν οσοκομείο,

καταληκτικός
τόσο

το

λεγόμενος

πρόβλημα της

ευθανασίας περιορίζεται βαθμηδόν στο χώρο της Ιατρικής Ηθικής. Στην παγκόσμια
iu
σκηνή

σήμερα

Καθολικές
επιρροές

ή

δεσπόζει

η

"δυτική"

Προτεσταντικές

της Ελληνο-Ρωμαϊκής

Ιατρική2,

μια

κοινωνίες

και

που

παιδείας

αφ1 ενός

ιατρική
έχει
και

που

δυο
τις

αναπτύχθηκε

βαθιά

θεμέλια:

σε
τις

ηθικές αντιλήψεις του

Ιουδαϊσμού-Χριστιανισμού αφ' ετέρου. Στην Ιουδαΐκή-Χριστιανική παράδοση οφείλεται
η κυρίαρχη σήμερα έννοια της "ιερότητας της ανθρώπινης ζωής" (sanctity of human
life ή sacredness of human life). Η θεολογική προέλευση είναι εμφανής ήδη στην
ονομασία:

κάθε

ανθρώπινο

ον

προικίζεται

με

αδιαπραγμάτευτα

και

αναφαίρετα

δικαιώματα, και πρώτα απ' όλα με το δικαίωμα της ζωής, αφού κάθε ανθρώπινη
ύπαρξη δημιουργήθηκε κατ' εικόνα τοΟ ΘεοΟ - imago Dei. Κοινωνίες
κατεύθυνση,

όπως

αντιμετωπίζουν

με

η

κοινωνία

δισταγμό

κάθε

της

Δυτικής

παρέμβαση

Ιατρικής,

στην

ζωή

με

είναι

κάθε

τέτοια

ηθική

ευνόητο

να

ανθρώηου-εικόνας

Θ εού.
Ω στόσο οι γιατροί δεν ήταν πάντοτε οι πιο φανατικοί Χριστιανοί: ubi ires
m edici duo
εξουσιάζει

athei * για
την

το

τρέχουσα

δισταγμό

ιατρική

ηθική

της

ευθανασίας,

στάση,

δεν

θα

που

σχεδόν

αρκούσαν

ιδεοληπτικά
βέβαια

μόνο

ευλαβείς θ εο λογικές αφετηρίες: το έμφυτο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη ζωή είναι

__________

1 Η εμπλοκή οικονομικών κριτήριων σε ανάλογα προβλήματα ιατρικής ηθικής είναι
ουσιώδης, ηβ. Fuchs, "Rationing of Medical Care", a. 1572-1573* Levinsky, "Doctor's
Master", a. 1573-1575.
2 Η διαίρεση της ιατρικής σε Δυτική και όχι Δυτική (η δεύτερη περιλαμβάνει
μεγάλες παραδόσεις: την Κινεζική, την Ινδική, την Ισλαμική) είναι βέβαια πολύ αδρή,
ωστόσο έχει επικρατήσει, πβ. Μ. Last, "Non-Western Concepts of Disease", σ. 634*660.
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εξίσου ουσιώδη* θέση κάθε Διακήρυξή* ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάθε νομοθεσία*
και κάθε ιδεολογία* ανθρωπισμού.
Από την άλλη, η επίδραση των αρχών τη* Ελληνική* ιατρική* και φιλοσοφία*
στη διαμόρφωση των Δυτικών ηθικών συστημάτων δεν είναι αμελητέα: σ ε πολλέ*
Ιατρικέ* Σ χ ο λ έ* οι απόφοιτοι δίνουν ακόμη τον Ιηποκράτειο Ό ρκο1, κι όλη η δυτική
φιλοσοφία υποτίθεται ότι δεν είναι παρά σχόλια στον Πλάτωνα. Στη συζήτηση τη*
ευθανασία* συνεπώ* η άποψη των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι επουσιώδη*.
Αυτήν

την άποψη, με

την εξέλ ιξη

και τι*

αποχρώσει*

τη*, προτίθεται να

διερευνήσει, κατά το δυνατόν, η παρούσα μελέτη. Σε αντίθεση με τον εκούσιο
θάνατο, όπου υπάρχουν κάηοιε* μ ελ έτ ες2, η μέχρι τούδε έρευνα τη* ιστορία* των
ηθικών
συχνά

προβλημάτων
μάλιστα

"βάρβαρου"

τη*

έχο υ ν

Καιάδα,

λυτρωτικής

θανάτωση*

επικρατήσει

του

είναι

απλουστευτικά

"ανθρωπιστή"

Ιπηοκράτειου

εξαιρετικά

περιορισμένη3,

στερεότυπα,
γιατρού

ή

όπω*
τη*

του

στωική*

"διακήρυξη*” τη* έξζΐγωγής αηό τη ζωή.
θ α ήταν ατόπημα η αναζήτηση μια* ενιαία* "αρχαιοελληνική*" απάντηση* στο
συγκεκριμένο
αντιλήψεων
αξιολόγηση
στον

ερώτημα
ενό *

ουτάρκεια*

και

λυτρωτική*

μακραίωνου

τη* ζωή*

Πλάτωνα

τη*

και
τη*

του
στον

θανάτωση*

πολιτισμού,

πολύ

μέσα

απλωμένου

κάθε ανθρώπου ω* συντελεστή
Α ριστοτέλη

αξιοπρέπεια*

διαφέρει

στου*

πολύ

Κυνικού*,

στην

από
του*

ποικιλία
γεωγραφικά:

κοινωνική*
την

των

ευρυθμία*

διακήρυξη

Στωικού*

η

και

τη*
του*

1 Πβ. Harvey, Eternal Eve, ο. 47-48* Booth, 'Clinical Research', o. 225-227* Baker,
'The History of Medical Ethics', a. 853-256. Τόσου* αιώνε* μετά, αναζητείται η
κατευθυντήρια εφαρμογή του Όρκου οε ακραίε* σύγχρονε* περιπτώσεις, πβ. Bowden,
'Medical Practice: Defendants and Prisoners', o. 124-28 ή ηροτείνεται ω* βάση
πελατειακού συμβολαίου παροχή* υπηρεσιών οπό το γιατρό στον ασθενή, πβ. Rosalki,
'The Hippocratic Contract', a. 154-156.
2 Πβ. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide, όπου μια ανασκόπηση των μαρτυριών
αυτοκτονία* στον ελληνο-ρωμαΤκό κόσμο.

3 Πβ. Baker, 'The History of Medical Ethics', a. 852-853. Έχει υποστηριχθεί ακόμη
ότι η εν γένει μελέτη τη* αντιμετώπιση* του θανάτου είναι κοταφανώ* ονεπαρκή*, Πβ.
Humphreys, "Death and Time", a. 265, 278.
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Επικούρειους*

και

η νομοθεσία

της

Σπάρτης

του

Λυκούργου

επιτάσσει

αντίθετη

συμπεριφορά από των Θηβαίων της όψιμης αρχαιότητας.
Κοινή

όμως

ιερότητας

είναι

κάθε

καταστροφή

η

έλλειψη

ξεχωριστής

της:

το

μέτρο

της

αναφοράς

ανθρώπινης
του

ζωής

ανθρώπου

στο
και

θ είο,

της

δεν ήταν

της

έννοιας

"αμαρτίας"

συμμετοχή

της

από

την

του στο

θείο,

αλλά η θέση του στη λειτουργία του συνόλου, τής πόλεως, ή η αξιοπρέπειά του,
που και πάλι ορίζεται εν πολλοίς με κοινωνικά κριτήρια.
Επειδή η συζήτηση για την ευθανασία είναι σχετικά πρόσφατη, μόλις λίγων
δεκαετιών,
κεφάλαιο

και οι

σχετικές έννοιες

αφιερώνεται

αντιλήψεων,

και

σε

πως

μια

αυτές

δεν

έχουν

σύντομη

ακόμη

επισκόπηση

διαμορφώθηκαν

στον

κατασταλάζει, το
των

σημερινών

τελευταίο

κυρίως

πρώτο
Δυτικών

αιώνα.

Το

δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις δυσκολίες προσέγγισης της "αρχαιοελληνικής
αντίληψης"

και

με

την

εζέλιζη

των

όρων

που

παραπέμπουν

σε

λυτρωτική

θανάτωση, καθώς λ έξεις όπως "ευθανασία", "βρεφοκτονία" με το σημερινό νόημα
δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελληνική γλώ σσα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναζητώνται, με
κάθε

επιφύλαξη,

πράξεων.

Στο

μέσα

στην

τέταρτο

αίγλη

κεφάλαιο

των

μύθων

οι

παρουσιάζονται

πρώτες
τα

μαρτυρίες

πραγματικά

αναλόγων

στοιχεία,

όσο

μπορεί να είναι πραγματικά, όπως προκύπτουν από τους τραγικούς, τους κωμικούς,
τους

ιστορικούς

και

τους

ιατρούς

τηςαρχαιότητας.

Το

πέμπτο

κεφάλαιο

αφιερώνεται στις φιλοσοφικές απόψεις των σχολών που άφησαν κάποιες μαρτυρίες
και το έκτο στη στροφή που σημειώνει ο αρχαίος κόσμος μετά την εμφάνιση και
την

επικράτηση

του

Χριστιανισμού.

Το

επόμενο

κεφάλαιο

θα

ήταν

λογικά

το

πρώτο.
Οι συνθήκες ζωής και οι ικανότητες της θεραπευτικής στην αρχαιότητα δεν
άφηναν
νεογνώ ν,

βέβαια
ούτε

πολλά
για

την

περιθώρια

ούτε

παράταση

των

για

την

χρονίων

επιβίωση

των

ασθενειών,

ούτε

μειονεκτικών
καν

για

την

εισαγωγή

5

ύπαρξη πολλών γερόντω ν1. Έ τσι, η αναζήτηση 'αρχαιοελληνικής* απάντησης στο
ερώτημα

της

ευθανασίας,

όταν

δεν

υπήρχε

καλά-καλά

η

λ έξ η

ευθανασία,

συνοδεύεται από αυξημένες πιθανότητες ολισθημάτων. Μ ολονότι η αυτοκτονία δεν
είναι

το

κεντρικό

σημείο

αυτής

της

μελέτης,

οι

σχετικές

μαρτυρίες

δεν

περιφρονήθηκσν, καθώς ο εκούσιος θάνατος συχνά ακολουθεί ίδιους δρόμους με τη
λυτρωτική θανάτωση. Η ανεύρεση ικανοποιητικού αριθμού μαρτυριών επέτρεψε την
κάπως ευπρεπή τεκμηρίωση των απόψεων της μελέτης και απέτρεψε την καταφυγή
στα argumenta e x silentio.
Τ έλ ο ς,
ευθανασία,

καθώς
δεν

κίνητρο

της

παραλείηονται

μελέτης

υπήρξε

επισημάνσεις

της

η τρέχουσα
συχνά

διαμάχη

απρόσμενης

για

την

αντιστοιχίας

κάποιων αρχαιοελληνικών θέσεω ν με τις σύγχρονες και της από τό τε πρόβλεψης
κάποιων σημερινών πτυχών του προβλήματος.

1 Πβ. van Hoof, From Autothanasia to Suicide, σ. 33-34.

Η λυτρωτική Θανάτωση στην Ελληνική αρχαιότητα

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η Δ ΙΑ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ω Ν ΣΗΜ ΕΡΙΝΩΝ Α Ν Τ ΙΛ Η Ψ ΕΩ Ν

1. Ο φόβο*; η αποδοχή, η αναζήτηση του θανάτου

α. Ο θάνατος: από την αποδοχή στην απαγόρευση

Ο θάνατος υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, ε ξ αρχής ακατανόητος για τον έμφρονα
άνθρωπο1. Η διαφορά είναι ότι παλιότερα ο άνθρωπος ένοιω θε ανίσχυρος απέναντι
σε αυτήν την αναπόφευκτη και μοιραία προοπτική, που τελικά γινόταν αυτονόητη
και αποδεκτή, ενώ σήμερα αισθάνεται ικανός να προστατεύσει την υγεία του, να
παρατείνει

τη

ζωή

του,

να

αποτολμήσει,

δηλαδή,

να

αμφισβητήσει έως

κάποιο

σημείο το θάνατο. Το ενδιαφέρον είνα ι, ότι αυτή η αίσθηση δύναμης είναι πολύ
πρόσφατη, λ ίγ ες μόλις δεκαετίες μέσα στις χιλιετίες ύπαρξης του homo sapiens.
Από

τις πρωτόγονες

κοινωνίες μέχρι πρόσφατα ο φόβος

του θανάτου και

του πεθαμένου αντιμετωπιζόταν με μία σειρά τελετώ ν, διαφορετικών βέβαια από
πολιτισμό

σε

σταθερά όσο

πολιτισμό,

με

κάποια

σταθερά

κι ο θάνατος: η συγκέντρωση

όμως

στοιχεία

των μελών

μέσα

στο

χρόνο,

της οικογένειας κοντά

1
Θεοδωρίδης, Επίκουρος, ο. 348: "μ1 αυτό το φαινόμενο κούρασε το μυαλό κοι την
καρδιά του και γύρω σ' αυτό έπλασε τους πιο απίθανους μύθους, έθιμα κι ιεροτελεστίες".
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στον ετοιμοθάνατο, η προθανότια θρησκευτική φροντίδα, η ταφική διαδικασία, οι
μεταθανάτιες
οικογένειες,

αναφορές,
εντελώ ς

οι

προσφορές

ανίσχυρες

να

και

τα

όμοια*.

σηοτρέψουν

το

Συχνά

θάνατο,

οι

πρωτόγονες

προσπαθούσαν,

συμβολικές τελετουρ γίες επιτάχυνσης του τέλους, να απαλλάξουν

τον

με

άρρωστο

από τα βάσανά του. Τέτοιες καλοπροαίρετες τελετουργικές πράξεις δεν θα πρέπει
να περιορίζονται στην προϊστορία, καθώς καταγράφονται μέχρι πολύ πρόσφατα1
2.
Μία

σημαντική

αλλαγή

φαίνεται

να

συμβαίνει

στη

Δυτική

κοινωνία,

αρχίζοντας από τα αστικό στρώματα, ΚΟτά τον 19ο αιώνα: η άρνηση αυτού του
μοιραίου

τέλους.

Τα

αίτια

αυτής

της

αλλαγής

παραμένουν

προς

διερεύνηση,

ωστόσο σαφώς συνδέονται με την πρόοδο των φυσικών επιστημών, την κυριαρχία
στη φύση, την αίσθηση

της δύναμης και την υπερβολική

αισιοδοξία

της ιατρικής

επιστήμης ότι συχνά μπορεί να διεκδικήσει τον ασθενή από τον "απαγορευμένο"
θάνατο3.
Για την αλλαγή
Δυτική

τουλάχιστον

των στάσεων στο θέμα

της αποδοχής

κοινωνία,

η

χρήσιμη

είναι

προσέγγιση

του θανάτου, στη
του

Aries4,

που

στηρίζεται σε επιγραφικά, ταφικά και λειτουργικά δεδομένα και προσδιορίζει τέσσαρες
αδρές φάσεις στην αντιμετώπιση του θανάτου:
ί,

η φάοη του ήρεμου,

"φυσικού" θανάτου, φοβερού μεν

αλλά

εντελώς

αποδεκτού

(tamed death) μέχρι τον 10° αιώνα μ. X.,
Μ.

η φάοη του εξατομικευμένου θανάτου (one's own death), μέχρι το 1ό° αιώνα,

1 Πβ. Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία", σ. 263* Humphreys, "Death and Time",
ο. 264.
2 Πβ. Frazer, Χρυσόr κλώνοr, τ. 2, a. 151, όπου περιγράφονται τέτοιες συμβολικές
πράξεις, το άνοιγμα των κλειδαριών και των μαντάλων του σπιτιού, για να φύγει πιό
εύκολα η ψυχή. Ο Frazer περιγράφει και ανάλογο επεισόδιο στην Αγγλία του 1863, όπου
για να απαλλαγεί ένα παιδί από τα βάσανα μιας βαρειάς οστρακιάς, μια ομάδα
ηλικιωμένων, εγγάμων γυναικών άνοιξε πόρτες, παράθυρα, κουτιά και ντουλάπια του
σπιτιού. Σε πείσμα της τελετής, το παιδί επέζησε.
3 Πβ. Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία*, σ. 264.
4 Arids, W estern Attitudes Towards Death, a. 89*107’ Arifes, L* homme devant la

mort.
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iii.

η φάση του θανάτου του άλλου, με έμφαση περισσότερο στους επιζώντες (thy death),
μέχρι τον 19° αιώνα και

ίν.

η φάση του απαγορευμένου θανάτου (forbidden death), στον 2 0 ° αιώνα.
Δ εν είναι του παρόντος ούτε η διεξοδικό ανάλυση της ταξινόμησης ούτε της

κριτικής που έχ ει δ εχ τεί, ότι δεν συνυπολογίζει δηλαδή το βίαιο θάνατο, ιστορικά
πολύ συχνό μέχρι πρόσφατα ούτε τη μεγάλη διαφορά του προσδόκιμου επιβίωσης
(της μέσης διάρκειας ζωής) στη διαδρομή των αιώνων' αυτή η διαφορά ευλόγως
επηρεάζει την αντιμετώπιση του θανάτου1. Ακόμη το σχήμα που προτείνει ο Arids
θεωρήθηκε πολύ

χαλαρό

και ασαφές2. Η ταξινόμηση

αυτή εξυπηρετεί πάντως την

τρέχουσα συζήτηση περί ευθανασίας, με την σύλληψη του θανάτου ως ■απαγορευμένου1'
στον 20ο αιώνα, και μάλιστα σε αντίθεση με την αποδοχή του "ήρεμου" θανάτου πριν
λίγους μόνο αιώνες.

β. Ο ετοιμοθάνατος: από την οικογένεια στον επαγγελματία της υγείας

Μ ε το θάνατο να είναι ενοχλητικός και "απαγορευμένος", ο ετοιμοθάνατος
μεταφέρεται από το σπίτι στο νοσοκομείο, οι οικείοι περιορίζονται στην αίθουσα
αναμονής και αποτρέπουν τα παιδιά από την εμπειρία αυτή* το πένθος θεωρείται
σχεδόν

ως

ψυχολογική

διαταραχή3.

Η

προσπάθεια

παράτασης

της

ζωής

κάθε

ετοιμοθάνατου, κανόνας πλέον στα σύγχρονα νοσοκομεία, θα ήταν ακατανόητη
και ενοχλητική
μετάβασης

στον

για

π ρογενέστερες

"άλλο

κοινωνικός περίγυρος,

κόσμο”

αλλά

κοινωνίες4.

δεν

ο μάλλον

την

Ό λη

ρυθμίζει

την

πανάρχαιη

πλέον

ο επαγγελματίας

η

τελετή

οικογένεια

και

της υγείας5. Α ξίζει

της
ο
να

1 Boyd, "Attitudes to Death", σ. 124-128.
2 Morris, Burial and Ancient Society, σ. 35.
3 Πβ. Humphreys, "Death and Time", a. 273‘ Dracopoulou-Doxiadis, "Lament for the
Dead, Denial for the Dying", a. 15-16.
4 Π6. Humphreys, "Death and Time", σ. 265.
5 ΠΒ. Πεντόγσλος, "Θάνατος και Ευθανασία", σ. 266.
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σχολιαστεί, εν

τούτοι*,

ότι ανάλογη

πρόσφατη μετατόπιση

από

την οικογένεια

στον επαγγελματία, από το σπίτι στο νοσηλευτικό ίδρυμα, παρστηρείται και για το
ά λλο άκρο της ζωής, τον τοκετό'.
Εκ πρώτης όψεως βέβαια, η απόσπαση του ετοιμοθάνατου και η απομάκρυνση
του θανάτου από την οικογένεια αποσκοηεί στην αρτιότερη περίθαλψη. Ω στό σ ο,
το

τίμημα

της

εντατικής

ιατρικής

φροντίδας

είναι

η

στέρηση

της

ανθρώπινης

παρηγοριάς και συμπαράστασης που παρέχει η κοινότητα* ο καταληκτικός ασθενής
διέρχεται μόνος

και αβοήθητος

τα στάδια

της συχνά

μακράς

πορείας

προς

το

θάνατο: την άρνηση, το θυμό, τη διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη, την αποδοχή.
Απολαμβάνει δηλαδή σε μέγιστο βαθμό βοήθειας και συμπαράστασης για τη ζωή
του, αλλά σε ελάχιστο για το θάνατό του, που εν τ έλ ει είναι τόσο σύμφωνος με
τη φύση, όσο και η ζωή1
2.
Η περίτεχνη ιατρική φροντίδα δεν μπορεί βέβαια να διεκδικήσει τον ασθενή
από το θάνατο, μπορεί όμως να δώσει παράταση, κι άλλη παράταση, στη ζωή* μια
ζωή συχνά
συνθήκες

γεμάτη πόνο,

ήταν

επόμενη

ταλαιπωρία, αναξιοπρέπεια και μοναξιά.
η

βαθμιαία

εμφάνιση

και

πίεση

του

Με

αυτές

ερωτήματος

τις
της

ευθανασίας. Μ ε την μεταφορά του ετοιμοθάνατου στο νοσηλευτικό ίδρυμα, αυτός
που θα απαντήσει στο ερώτημα, στην

αντιπαραβολή

δηλαδή

της

παράτασης

της

ζωής και της παράτασης της ταλαιπωρίας ανήκει πλέον στους επαγγελματίες

της

υγείας3.
Από την άλλη όχθη, αυτοί οι "ειδικοί" της υγείας επί αιώνες δεν γνώριζαν
τέτοια διλήμματα, αφού ο ετοιμοθάνατος ήταν στα χέρια της οικογένειας και όχι
στα δικά τους. Ακόμη κι αν οι γιατροί είχα ν κάθε διάθεση να παρατείνουν επί

1 Πβ. Loudon, 'Childbirth', σ. 1050.
2 Πβ. Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία", σ. 267.
3 Ο κλινικός γιατρός φέρει επιπλέον και το βάρος της οικονομικής αξιολόγησης της
προσφοράς υπηρεσιών έναντι του ηροσδοκώμενου οφέλους, πβ. Levinsky, "Doctor's
Master", σ. 1573-1575.
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πολύ τη ζωή, δεν είχα ν ούτε^ την απαραίτητη δύναμη, ούτε ίσως την κοινωνική
υποστήριξη ή πίεση. Στην ιατρική γραμματεία οι τεχνικέ?
κλινικά

σημεία

του

θανάτου

ήταν

περιθωριακό

αναζωογόνησης και τα

πρόβλημα,

από

την

εποχή

των

αρχαίων Ελλήνων ως τις αρχές του 18ου αιώνα, όταν αρχίζει, με πρώτο σχετικό
σύγγραμμα του Τζιοβάνι Μαρία Λ ο ντσ ίζι (1654-1720), η λεπτομερής ενασχόληση
με τα βιολογικά "σημεία του θανάτου", τη νεκροφάνεια και το φόβο της ταφής
ζωντανών ανθρώπων1. Αυτή η ακραία λεπ τολογία υπεχώρησε μεν εξ ίσου αιφνίδια
μετά

τη

γαλλικά

Επανάσταση,

ωστόσο

η

ιατρική

ε ίχ ε

οριστικά

αναλάβει

το

θάνατο: από το Διαφωτισμό και μέχρι σήμερα η συνάντηση με το γιατρό γίνεται
βαθμιαία το ίδιο αναπόφευκτη όσο και η συνάντηση με το θάνατο: στο τέλος του
20ου

αιώνα

στις

Δυτικές

χώρες

τα

δυο

τρίτα

των

ανθρώπων

πεθαίνουν

σε

Νοσοκομείο2 και κανείς νεκρός πολιτισμένης χώρας δεν θάβεται, αν δεν υπάρχει
ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου.
Η διεκδίκηση του νεκρού από το θάνατο ήταν προφανώς ανέκαθεν μέσα στα
όνειρα των αρχαίων ιατρών3, όμως αφ ενός δεν είχαν την αντίστοιχη δύναμη και
αφ ετέρου διέβλεπαν, ακόμη και μέσα στα όνειρά τους, τις συνέπειες που θα είχ ε
αυτή η ύβρις4. Η αποφασιστική και πείσμων παρέμβαση του γιατρού στο θάνατο
(με

τον

επιτυχή

παλιότερες

όρο

fu ror

ξυλογραφίες

χαμογελούσαν,

όταν

το

therapeuticus)5 είναι

και
θύμα

ο

σκελετός-θάνατος
αρνιόταν

να

γέννημα
και

πεθάνει6.

ο

το

Διαφωτισμού:

θεατής

Η πρώτη

της

στις

εικόνας

απεικόνιση

του

1 lllich, Ιατρική Νέμεση, σ. 250.
2 Nicholson, "Should the Patient Be Allowed to Die?", σ. 5.
3 Απολλόδ. MuOoyp. 3.120: Kal γενόμενος < *Ασκληπιός > χειρουργικός καί τήν τέχνην
άσκήσας έπΐ πολύ ού μόνον έκώλυέ τινας άποθνήσκειν, άλλ 'άνήγεφε καί τοϋς άποθανόντας.
4 'Απολλόδ. Μυθογρ. 3.122: Ζευς δέ φοβηθείς μή λαβόντες άνθρωποι θεραπείαν παρ' αύτοΟ
βοηθώσιν άλλήλοις, έκεραύνωσεν αυτόν < Άσκληπιόν>.
5 Ο όρος από το Nicholson, "Should the Patient be Allowed to Die?", σ. 5-9. O
Nicholson δείχνει να αγνοεί τις μαρτυρίες γιο τα αντίστοιχα όνειρα και τις επιφυλάξεις
των αρχαίων ιατρών,
4 lllich, Ιατρική Νέμεση, σ. 250-2* Ackernecht, "Death in the History of Medicine", a.
19-23.
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γιατρού, που παρεμβαίνει ανάμεσα στο ν άρρωστο και στο θάνατο, ανάγεται στις
αρχές του 20ου αιώνα1*.
Είναι βέβαια

εύκολο

να

αποδίδονται

αυτές

οι α λλα γές

στην

ευθύνη

της

ιατρικής3, ωστόσο η ιατρική συμπεριφορά κατευθύνεται με τη σειρά της από άλλες
βαθύτερες κοινωνικές α λλα γές3. Δ ε ν

πρέπει έτσι να ηαραβλέπεται η πίεση των

οικείων του ασθενούς πίσω από τους "πεισμονές" θεράποντες ιατρούς4. Τ έλ ο ς , δεν
είναι του παρόντος η σχέση ιατρικής και μεταφυσικής, α ξίζει όμως να σημειωθεί
ότι ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας του θριάμβου της ιατρικής και των δυσκολιών
της θεολογία ς5.

1 Hitch, 'Clinical Damage', σ. 78-80.
3 llllich, Ιατρική Νέμεσή lllich, 'Clinical Damage', όπου η σημερινή ιατρική θεωρείται
w i π μεγάλη υπεύθυνη γιο την "αλλοτρίωση” της υγείας, της ασθένειας και του θανάτου.
3 Πβ. Boyd, 'Attitudes to Death', a. 127, όπου και κριτική των θέσεων του lllich.
4 Πβ. Nicholson, 'Should the Patient Be Allowed to Die?', o. 5.
5 Bruce Fye, 'A ctive Euthanasia', o. 4 9 4, 496-498.
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2. Οι λέξεις, οι έν νο ιες, τ.α προβλήματα

α. Ευθανασία

Η λέξη ευθανασία σήμερα παραπέμπει στον καλό, τον ανώδυνο ή εύκολο
θάνατο1 και όχι
εξέτασιν

το

αρχαίοι

θάνατο

μετά

από

Έ λ λ η ν ε ς 2. Η σημερινή

καλό

βίο ,

έννοια

όπως θα θεωρούσαν

της λέξης

οι υπό

περιέχει βέβαια

την

αντίφαση: ο θάνατος είναι κακό, συνεπώς στην άλλη όχθη του εΰ* ο συνδυασμός
προσλαμβάνει νόημα μόνο

στην, εκ

πρώτης όψεως παράλογη, περίπτωση που ο

θάνατος είναι προτιμότερος από τη ζωή. Το αγγλικό ανάλογο είναι mercy killing
ωστόσο στη Δυτική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ως καθιερωμένος όρος το δάνειο
euthanasia3, που μαρτυρείται για πρώτη φορά το 16224.
Ο

όρος

ευθανασία

γίνετα ι

εύκολα

κατανοητός*

οι

σημαντικές

ερμηνευτικές διαφορές αφορούν κυρίως τα κριτήρια της καλής ή κακής ζωής, του
καλού θανάτου, της ικανότητας συμμετοχής του ασθενούς στην απόφαση και τις
κατηγορίες της ευθανασίας. Δ ε ν είναι τυχαίο, ότι η πρώτη σελίδα στην εκδοτική
ιστορία του, μοναδικού για τον Ευρωπαϊκό χώρο, περιοδικού ιατρικής ηθικής Journal
of

M e d ica l

ευθανασία

Ethics

καθώς

προβλημάτων

είναι
και

μέσα

ακριβώς

στην
στην

αφιερωμένη

απογοητευτική
ιστορία,

χωρίς

στη

σύγχυση

διαπίστωση
λυσπ,

της

παρά

σχετικά

εμμονής
τις

με

των

προσπάθειες

την

ηθικών
των

φιλοσόφων5.

1 Πβ. λήμμα Euthanasie στο Zetkin-Schaldach, W 0rterbuch der M edizin, a. 412
2 Τη θέση αυτή συνοψίζει η παρατήρηση του Αντισθένη: Διογ. Λ. Βίοι, 5.5. ΈροπηθεΙς
τΐ μακαριώτερον έν άνθρωπο ις, έφη, "εύτυχρΟντα άποθανεϊν. * Για την αρχαϊκή εποχή καλός
θάνατος είναι ο θάνατος του πολεμιστή στο πεδίο της μάχης, πβ. S. C. Humphreys,
"Death and Time”, σ. 261-263, και Vernant, M ortals and Immortals, a. 50-74.
3 Rachel, "Active and Passive Euthanasia", a. 78-80.
4 Έκτοτε συναντάται πολύ αραιά και ο όρος eufhanasy, Bruce Fye, "Active
Euthanasia", σ. 492, 499. Ο γερμανικός όρος είναι Euthanasie.
5 Πβ. Journal o f M edical Ethics, "Editorial", σ. 1.
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Η λέξη

αυτοκτονία

έγκειται στην

παραπέμπει

σε

κάτι

παραπλήσιο*

ταυτοπροσωπία 'δράστη* και 'θύματος'

η ειδοποιός

(ενεργούντος

διαφορά

υποκειμένου

και ηάσχοντος αντικειμένου της πράξης) στην αυτοκτονία. Α ν η αυτοκτονία μπορεί
να

ερμηνευτεί ως

λυτρωτικός

θάνατος,

η ευθανασία

πρέπει

να

εννοηθεί

κατ'

αντιστοιχία ως λυτρωτική θανάτωση.
Επειδή

τα νεο γέννητα

και τα

παιδιά με βασανιστικό

και όχι επιδεχόμενο

θεραπεία πρόβλημα υγείας στερούνται της λογικής ικανότητας να συμμετέχουν στη
λήψη

κάθε απόφασης για τήν παράταση της βασανιστικής

τους

ζωής ή για

το

λυτρωτικό θάνατό τους, η έννοια της ευθανασίας παίρνει διαφορετικό περιεχόμενο
και όρο: η λυτρωτική θανάτωση, έχ ει επικρατήσει να αποκαλείται βρεφοκτονία.
Ο

όρος

είναι

μάλλον

αποτυχημένος,

το

ίδιο

ισχύει

και

για

τις

άλλες

γλώσσες (infanticide): ενώ το επιθυμητό νόημα θα ήταν η θανάτωση του βρέφους
από

ευσπλαχνία,

ανεξαρτήτως

η ίδια

κινήτρων

η

του

λέξη

παραπέμπει

ενεργούντος

απλώς

υποκειμένου.

στη

θανάτωση

Τα

πράγματα

βρέφους
θα

ήταν

σαφέστερα με τον όρο "ευθανασία βρέφους", ωστόσο η λέξη βρεφοκτονία και τα
ξενόγλω σσα αντίστοιχό της έχουν επικρατήσει.
Η θανάτωση του εμβρύου, πριν τη γέννηση, λόγω εξαιρετικού προβλήματος
υγείας

του

κυήματος ή

της

εγκύου,

καλύπτεται

από

το

γενικό

όρο

έκτρωση

(abortion). Και πάλι αναφύονται δυσκολίες, καθώς π σχετική πρακτική εφαρμόζεται
ανέκαθεν σ ε ανεπιθύμητες συλλήψεις και μόνο κατ' εξαίρεσιν

αφορά περιπτώσεις

καλοπροαίρετης διακοπής της κύησης. Η χρήση του φαινομενικά δοκιμότερου όρου
"ευθανασία

εμβρύου"

δημιουργεί

άλλα

προβλήματα,

αφού

είναι

εξαιρετικά

συζητήσιμο το από πότε το κύημα έ χ ε ι ψυχή και ζωή, όρο από πότε πεθαίνει1. Το
πρόβλημα λύεται μερικώς με το διαχωρισμό της θεραπευτικής από την εγκληματική

1
Το σημαντικό ηθικό και θεολογικό ερώτημα της εμψύχωσης έχει απασχολήσει από
πολύ παλιά τον άνθρωπο’ ο Αριστοτέλης και οι ΣτωΤκοί, κοτέβαλλαν, όπως θα φανεί
παρακάτω, ιδιαίτερες προσπάθειες γιο την επίλυσή του.
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έκτρωση

(που

εν ίο τ ε

αποκαλείται

και

άμβλωση),

ορολογία είναι γνωστή μόνο στους επογγελμστίες

ωστόσο

η

της υγείας

διαφορική

αυτή

και των νομικών

διαδικασιών. Αυτή η σύγχυση στις λ έξεις που αποδίδουν την πράξη της λυτρωτικής
θανάτωσης, ενδεχομένω ς αντανακλά απλώς την ασάφεια και την αβεβαιότητα των
ποικίλων απόψεων των σχετικών με την πράξη.

β. Κατηγορίες ευθανασίας

Τόσο ο "καλός θάνατος", όσο και τα κίνητρα του ενεργούντος υποκειμένου
και

οι

απόψεις

του

πάσχοντος

αντικειμένου,

μπορούν

να

πάρουν

διάφορες

ερμηνείες. Έτσι στην αντίφαση και τη σύχγυση που περικλείει ο όρος "ευθανασία*
επιπροστίθεται και η πολυσημία:
i.

ενεργητική ή θετική (active ή positive) ευθανασία: περιλαμβάνει οποιοσδήποτε
καλοπροαίρετη

παρέμβαση

(για

παράδειγμα

την

ανώδυνη

χορήγηση

θανατηφόρων φαρμάκων), που αποσκοπεί να φέρει τον πάσχοντα στο τέλος
νωρίτερα από ό,τι αναμένεται1’
ϋ.

παθητική

ή αρνητική

έλλειψη

κάθε

αποφυγή

(passive

παρέμβασης,

χορήγησης

ή negative)

που

φαρμάκων

θα
στον

ευθανασία: θεωρείται αντιθέτως

παρέτεινε

τη

ζωή

ετοιμοθάνατο)2'

(για
ο

η

παράδειγμα

διαχωρισμός

η
της

ενεργητικής από την παθητική ευθανασία χρονολογείται μόλις από το 18843*
ίϋ.

εκούσια (voluntary) ευθανασία: ακολουθεί σχετικό αίτημα του υποψήφιου, που,
διατηρώντας πλήρη συνείδηση του αιτήματος του, επιθυμεί το θάνατο, αλλά
όχι μέσω της αυτοκτονίας*

1 Για την αοριστία αυτή πβ. Bruce Fye, "Active Euthanasia", σ. 492.
2 Πβ. Nicholson, "Should the Patient Be Allowed to Die?", a. 6.
3 Σχόλιο εκδότη, "Permissive Euthanasia", Boston M edical and Surgical Journal 110
(1884) 19-20. (cit. Bruce Fye, "Active Euthanasia", a. 501-502).
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iv.

βοήθεια

σε

(voluntary
ασθενής

αυτοκτονία

active)

χρησιμοποιεί

των

suicide):

ευθανασίας1, όπου

καθώς δημιουργεί τα
επιλογής

(assisted

το

μέσο

λιγότερο

επίσημων

του

μορφή

ο βοηθός
θανάτου

δυνατόν

της

ενεργητικής

προμηθεύει,
(το

φάρμακο

ηθικά προβλήματα,

θεσμοθετήσεων

ευθανασίας,

α λλά

εκούσιας
ο

ίδιος

ο

για

παράδειγμα)’

είναι

η μέθοδος

όπως

του

Βασιλικού

Ολλανδικού Ιατρικού Συλλόγου2, ωστόσο οι απαρχές της διαπιστώνονται πολύ
καθαρά στους Κυνικούς3'
ν.

ακούσια

(involuntary)

ευθανασία:

περιλαμβάνει

τόσο

την

περίπτωση

του

ασθενούς που αρνείται τη θανάτωση, όσο και του ασθενούς που δεν μπορεί
να εκφράσει γνώμη (κώμα, άνοια, νεογνά-βρέφη-ηαιδιά)' η ενεργητική ακούσια
ευθανασία δεν μπορεί να διαχωριστεί με σαφήνεια από το φόνο4'
vi.

πνευματική

(spiritual) ευθανασία: δεν

είναι

ακριβώς

η συντόμευση

της ζωής,

αλλά η προσπάθεια να γίνει ο θάνατος ευκολότερος με την κατάλληλη ψυχική
προετοιμασία,

τη συμπαράσταση

και

την παρηγοριά,

του

ετοιμοθάνατου5. Σε

αντίθεση με την ενεργητική ευθανασία, που συζητείται μόνο πολύ πρόσφατα, η
πνευματική

ευθανασία

είναι

πολύ

παλιά6.

Τη

βοήθεια

στον

ετοιμοθάνατο

παρείχαν οι οικείοι και οι σ υ γ γ εν είς, οι φίλοι και η κοινότητα. Στις θρησκείες
που ευα γγελίζο ντα ι μετά θάνατον ζωή, εξαιρετικά σημαντική είναι η προσφορά

1 Γιο τις αναλογίες εθελούσιος ενεργητικής αυθανασίος και αυτοκτονίας ηβ. Tooley,
"Voluntary Euthanasia", σ. 30ό.
2 Πβ. Simons, "Το δικαίωμα στην ευθανασία", σ. 68.
3 Δισγ. A. Βίοι 6.18: έτελεύτησε δέ <Άντισθένης> άρρωστίςτ ότε καί Διογένης ποτέ παρ'
ο π ό ν ξιφίδιον έχων είσηλθε. τοΟ δ ' είπόντος, "τίς άν άπολύσειέ με τ&ν πόνων;* δείξας τό ξιφίδιον,
έφη *τοΟίό *.
4 Πβ. Nicholson, "Should the Potient Be Allowed to Die?", ο. ό. Εξ άλλου
οηοιαδήηοτε λυτρωτική θανάτωση, ως ηράξη, δεν είναι εύκολο να διαχωρισθεί με
ααφήνεια από το φόνο.
5 Ο Πλατωνικός Kpfw v περιέχει, χωρίς νο είναι αυτός ο κύριος σκοπός του, μια
τέτοια συμπαράσταση στο Σωκράτη, ώστε να γίνει πιό αποδεκτός ο θάνατος.
6 Στη νεότερη σκέψη η ευθανασία γινόταν αντιληπτή μόνον ως "πνευματική": η
στροφή σε αυτό που σήμερα λογίζεται και ευρύτατα συζητείται ως "ενεργητική" γίνεται
μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα, ηβ. Bruce Fye, "Active Euthanasia", σ. 492.
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των

ιερέων1.

Καθώς

η ^συμπαράσταση

στον

ετοιμοθάνατο

είναι

σχεδόν

αποκλειστικά αποστολή της μικροκοινότητας και ελάχιστα των εηαγγελμστιών
της υγείας2, η πνευματική ευθανασία έ χ ε ι χάσει κατά πολύ την παρηγορητική
της δύναμη στις τρέχουσες συνθήκες της Δυτικής κοινωνίας.

γ. Ευθανασία: η επιχειρηματολογία

Τα

επιχειρήματα

υπέρ

της

λυτρωτικής

θανάτωσης

ανθρώπου

στρέφονται

ευλόγως γύρω από την πεποίθηση της λύτρωσης του από ασθένεια, από αναπηρία,
από

γηρατειά,

μάλιστα

γενικά

αφαιρεθεί

το

από

ό,τι

ανίατο

θρησκευτικό

και

σ το ιχείο

ταυτόχρονα
της

αμαρτίας

οποιοσδήποτε ζωής, η ενεργητική ευθανασία, όπως ε ξ
δεν

είναι

αναγκαστικά

παράλογες

και ανήθικες

πολύ

άλλου

δυσάρεστο.

από

την

Αν

αφαίρεση

και η αυτοκτονία,

πράξεις. Περαιτέρω, η καθολική

απαγόρευση κάθε λυτρωτικής θανάτωσης θα ήταν τελικώς άδικη, καθώς επιβάλλει
τη ζωή σε αντικειμενικώς πολύ βασανισμένες καταστάσεις και σ ε ανθρώπους που
την

έχουν

οι

ίδιοι

απορρίψει3.

Εννοείται

ότι,

ακόμη

και

στις

εξάρσεις

της,

η

επιχειρηματολογία αφορά μόνο εξαιρετικά οριακές καταστάσεις ασθένειας.
Ιδιαίτερη κατηγορία αφορά τη θανάτωση ανθρώπου, όχι για να λυτρωθεί ο
ίδιος, αλλά για λυτρωθεί η κοινωνική ομάδα από τη δυσάρεστη παρουσία του. Η
κατηγορία

περιλαμβάνει

τη

θανάτωση

μελών

ανίκανων

για

παραγωγή

και

συνεισφορά (βρέφη-γέροντες-ανήμποροι) σε περιπτώσεις ακραίας ανέχειας και μπορεί

1 Πεντόγαλος, "Θάνατος και Ευθανασία", σ. 269. Μαρτυρία για την αξία αυτής της
παρηγοριάς αποτελεί η αυτοβιογρσφική κατάθεση Καθηγητή της Παθολογίας (Γαρδίκας,
Χρονικό, ο. 153): "όταν το 1983 πέρασα μια πολύ βσρειά αρρώστεια και οι πιθανότητες
επιζήσεως μου ήταν πολύ λίγες, θυμάμαι πόσο καλό μου έκανε η επίσκεψη του πρώην
Επισκόπου Λαρίσης Θεολόγου... Με την ήρεμη φωνή του και με αυτά που μου έλεγε
ένοιωσα μέσα μου ένα αίσθημα γαλήνης, αισιοδοξίας και ηρεμίας... Τον ηαρακάλεσα να
ξανόρθει"..
2 Πβ. Bruce Fye, "Active Euthanasia", σ. 492.
3 Tooley, "Voluntary Euthanasia", σ. 306.
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Εκτός από τα προβλήματα που συνεπάγεται η αφηρημένη και γενική αποδοχή
ή

απόρριψη

της

εξατομικευμένη

ευθανασίας,

εφαρμογή:

δυσεπίλυτα

ποιος

θα

προβλήματα

αποφασίσει,

ποιος

θα

δημιουργεί

και

η

α να θέσει,

ποιος

θα

εκ τ ελ έο ει τπ σχετική πράξη, ο γιατρός, οι οικείοι, η κοινότητα1;

Στην

εύλογη

προσπάθεια

ανεύρεσης

μιας

μέσης

πορείας

έχ ο υ ν

προταθεί

συμβιβαστικές λύσεις με προκαθορισμένα κριτήρια και ιδανικές προϋποθέσεις, όπως
ο επικείμενος βέβαιος θάνατος, ο ανυπόφορος πόνος, η ενσυνείδητη αίτηση του
ασθενούς

για θάνατο, η ευσπλαχνική και μετά από πολλή περίσκεψη πράξη του

γιατρού2. Ο διάλογος αυτός αφορά σχεδόν αποκλειστικά την εκούσια ευθανασία* η
ακούσια ευθανασία θεωρείται πάντοτε φόνος.
Ακόμη και η ιδέα της "περιορισμένης" εκούσιας ευθανασίας (αίτηση του
ετοιμοθάνατου*συμβούλιο
ενθαρρυντική,
επιχείρημα

θεωρείται

κατά

της

γιατρών,
ότι

κοινωνικών

κρύβει

ευθανασίας

τον

είναι

λειτουργώ ν,

κίνδυνο
ακριβώς

της
ο

ιερέω ν),

κατάχρησης3.

φόβος

της

μολονότι
Το

ύστατο

κατάχρησης,

η

πιθανότητα να εκτραπεί η περιορισμένη, εξατομικευμένη καλοπροαίρετη θανάτωση
σε κατευθύνσεις α ν εξέλ εγ κ τ ες. Η επιχειρηματολογία είνα ι γνωστή με το συνοπτικό
όρο
πολύ

slippery*slope
συχνά

στις

argument,

το

συζητήσεις

επιχείρημα
των

της

τελευταίω ν

ολισθηρότητος4 και
δεκαετιών.

συναντάται

Τέτο ιες

πιθανές

καταχρήσεις περιλαμβάνουν:

1 Το ερώτημα είναι εμφανές ήδη στον αρχαιοελληνικό μύθο: κανείς δεν αποφασίζει
να ονάψει την ηυρό που θα λυτρώσει τον Ηρακλή, παρά τις παραινέσεις του ήρωα:
Απολλόδ. Μυθογρ 2.159-160: Ηρακλής δ έ ... πυράν ποιήσας έκέλευσεν έπιβάς ύφάπτειν. Μηδενός δέ
τοΟτο πράττειν έθέλοντος...
2 Η συζήτηση για ανάλογο κριτήρια ευθανασίας είχε αρχίσει ήδη στη Στοά: Διογ. Λ.
Biot 7.174: όνειδίσαντος αύτφ τίνος είς τό γήρας, ’Κάγώ,'έφη <Κλεάνθης>, 1άπιέναι βούλομαι όταν
δέ πανταχόθεν έμαυτόν Ογιαίνοντα περινοώ καί γράφοντα καί άναγινώσκοντα, πάλιν μένω*. Ο
καθορισμός σαφών κριτηρίων ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους γιατρούς που μπορούν εύκολα να
θεωηθούν ως αυτουργοί φόνου, ηβ. Lemonick, "Defining the Right to Die”, o. 46.
3 Πβ. Πεντόγολος, "θάνατος και Ευθανασία*, σ. 273.
4 Burgess, *Slippery*Slope Argument*, σ. 163*174.
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να

προσλάβει

μέγα

εύρος,

περιλαμβάνοντας

έως

και

την

εκτέλεσ η

των

επικινδύνων ή ανεπιθύμητων μελών του συνόλου.
Και τα δυο αυτά λυτρωτικά κίνητρα μπορούν να ανιχνευθούν πίσω απά τις
σύγχρονες

κλινικές

ασθενή

το

κύριο επιχείρημα, ωστόσο

πρώτης

απάνθρωπο,

ανίατες

περιπτώσεις

το

καταστάσεις,

αδιέξοδο

ευθανασίας:

που

συναισθηματικό

ναι

μεν

σημαντικό είναι,
συνοδεύει
για

τους

είναι
όσο

ο

οίκτος

τον

και αν φαίνεται εκ

παρατεταμένες
οικείους,

για

και

θεραπευτικό

περίπλοκες
για

τους

επαγγελματίες της υγείας και οικονομικό για την κοινότητα.

Τα επιχειρήματα κατά της ευθανασίας ακολουθούν τρεις βασικούς άξονες:
ί.

καθώς η ανθρώπινη γνώση παραμένει ελλιπής και η αξιολόγηση υποκειμενική,
σοβαρά ιατρικά σφάλματα διάγνωσης και πρόγνωσης είναι πάντοτε πιθανό1’

ϋ.

με

την

πρόοδο

της

θεραπευτικής

δεν

μπορούν

να

αποκλειστούν

αποτελεσματικότερα θεραπευτικά μέσο για τον εξατομικευμένο ασθενή και για
το άμεσο μ έλ λο ν '
iii.

η

συζήτηση

για

την

προθανάτιο

αγωνία

είναι

προβληματική,

αφού

στις

τελευτα ίες στιγμές δεν υπάρχει συνείδηση, ενώ νωρίτερα δεν είναι βέβαιο το
αναπόφευκτο του θανάτου2’
ίν.

δεν είναι η ασθένεια καθεαυτή που κάνει τον ασθενή να επιθυμεί το θάνατο,
αλλά

ο

πόνος

και

η

κατάθλιψη:

αν

αυτά

εκλείψουν

με

κατάλληλη

αντιμετώπιση, κανείς δεν θα ήθελε να πεθάνει νωρίτερα3.

1 Ο συλλογισμός σε απλσύστευση είναι: η ευθανασία να συζητηθεί τη μέρα που η
ιατρική θα γίνει αλάνθαστη.
2 Σύμφωνα με την ορολογία του Επίκουρου, Δΐογ. Λ. Βίοι 10.139 (Κύρ. δόξ. IIJ; Ό
θάνατος ούδέν ηρός ήμΟς' τό γάρ διαλυθέν άναισθητεΤ, τό δ ' άναισθητοΟν ούδέν πρός ήμός ομοίως
Διογ. Λ. Βίοι 10.124: παν άγαθόν καί κακόν έν αίσθήσεί στέρησις δέ έστιν αίσθήσεως ό θάνατος.
3 Lemonick, "Defining the Right to Die", a. 46.
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i.

την

υιοθεσία

ms

ευθανασία*

εκ

μέρους

των

οπαδών

του

βιολογικού

καθορισμού και κάθε ρατσισμού ως μέτρου για τη βελτίωση της φυλής ή του
ανθρώπινου

είδους*,

με

σύνηθες

παράδειγμα

την

εκτροπή

της

εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας*2'
Η.

την καλοπροαίρετη κατά τα άλλα

ιατρική επέκταση σ ε κατηγορίες ασθενών

που δεν έχο υ ν συνείδηση, άρα δυνατότητα επιλογής3*
ϋί.

την ηθική πίεση που θα ασκηθεί στους γέρ ο ντες και τους ανίατα αθενείς να
ακολουθήσουν το παράδειγμα των άλλων και να ζητήσουν ευθανασία4.

Μια άλλη προσπάθεια συμβιβασμού προτείνει την περιορισμένη εφαρμογή της
ευθανασίας, της παθητικής κυρίως, μετά από εμπιστευτική συμφωνία του ασθενή με
το γιατρό του και μακριά από κάθε δημοσιότητα και νομική κατοχύρωση. Αυτή η
θέση ξεν ίζει, καθώς αντιβαίνει στην ηθική αρχή της αυθεντικότητας ("authenticity"),
περιορίζει όμως τον

κίνδυνο

κατάχρησης, αποφεύγει

τη νομική κατοχύρωση μιας

μορφής φόνου και δίνει έμφαση στη σχέση ασθενούς και γιατρού’ να σημειωθεί ότι
αυτός

ο

συμβιβασμός

έχει

μάλλον

θεολογική

παρά

επαγγελματική

ιατρική

προέλευση5*.
Η

παθητική

ευθανασία

φαίνεται

άτι

σέβετα ι

περισσότερο

τη

φύση

(δεν

προκαλώ ούτε εμποδίζω το θάνατο)4, ο ισχυρισμός όμως αυτός, γνωστός και ως
αρχή

της οσσυμετρίας7, βάλλετα ι ως ηθικά παραπλανητικός, μια και

η παθητική

* Πβ. Πεντόγαλος, 'θάνατος και Ευθανασία*, ο. 274.
2 Πβ. Wfirterbuch der Medizin, σ. 412
3 Πβ. Lemonick, "Defining the Right to Die", a. 46.
4 Krauthammer, "Do No Harm", o. 47.
5 Ο συμβιβασμός στηρίζεται στο αίσθημα ενοχής που συνεπάγεται η νομικά
ακατοχύρωτη ευθανασία, πβ. Krauthammer, "Do No Harm”, σ. 47 .
4
Με την προϋπόθεση ότι η παθητική ευθανασία αφορά ασθενείς πολύ κοντά στο
θάνατο, πβ. Krauthammer, "Do No Harm", ο. 47.
7 "Asymmetry view", Δρακοπούλου, "Η διάκριση στην ιατρική ηθική", σ. 64 2, 646.
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ευθανασία ενδ έχ ετα ι τελικά νσ βασανίσει πολύ περισσότερο τον άρρωστο και να
αποδειχτεί λιγότερο ευσπλαχνική1.
Η

"αρχαιοελληνική"

παρακάτω' αξίζει

αντίληψη

για

τη

λυτρωτική

να σημειωθεί εδώ ότι η σύγχρονη

θανάτωση

συζήτηση για

θα

αναλυθεί

την παθητική

ευθανασία θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στο αρχαίο επιχείρημα ή συστήσασα φύσις
καί διαλύσει23 και η ενεργητική στο ερώτημα μήτι χρεία φίλοιΡ;

•-Η'Λ'Ιί ;-■
%
** .

1 Για "τυπικά παραδείγματα" περιπτώσεων ασθενών, που η παθητική ευθανασία τους
βασάνισε απαράδεκτα μέχρι το θάνατέ τους, όσο και για το λανθασμένο του
διαχωρισμού "σκοτώνω" · "αφήνω να πεθάνει" πβ. Δρακοπούλου, "Η διάκριση στην ιοτρική
ηθική", σ. 642-646' Nicholson, "Should the Patient Be Allowed to Die?", o. 6*7.
2 Διογ. Λ. Βίοι 4.64: συνεχές έλεγεν <Κορνεάδης>, *ή συστήσασα φύσις καί διαλύσει".
3 Διογ. Λ. Βίοι 6.18: έτελευτησε δέ < Άντισθένης> άρρωστίφ ύτε καί Διογένης είσώ ν πρός
αϊτών £φη, "μήτι χρεία φίλου;
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3. Η ιοτορικότητα των εννοιώ ν στην ευρωπαϊκή σκέψη

ο. Ευθανασία

Πράξεις λυτρωτικής θανάτωσης, βρεφοκτονίας και έκτρωσης τείνουν ευλόγως
να παραμένουν κρυφές, εφόσον η αφαίρεση ζωής σε όλες τις κοινωνίες θεωρείται
αμάρτημα

ή

έγκλημα,

ανεξαρτήτως

κινήτρου.

Παρά

την

αποσπασματική

ύπαρξη

σχετικών μαρτυριών, η ευθανασία, όπως και η αυτοκτονία, είναι μάλλον παλαιό
τακτική στην ανθρώπινη ιστορία, πολύ προγενέστερη από τη σχετική συζήτηση1. Σε
πολλές

πρωτόγονες

κοινωνίες

ο

φόνος

των

ανιάτων

και

η

αυτοκτονία

ήταν

ανεκτές πράξεις, με κίνητρα οικονομικά2 ή τελετουργικά3. Οι γέρ ο ντες δεν είχαν
θέση στη ζωή για τις κοινωνίες των συλλογέω ν καρπών και των νομάδων4

και

ούτως ή άλλως στις αγροτικές κοινωνίες ζούσαν και ζουν στο περιθώριο5.
Όπως
ρυθμισμένες

θα
ή

συζητηθεί
όχι

από

παρακάτω,

τους

νόμους

οι
και

περιπτώσεις
τις

λυτρωτικής

συνήθειες,

δεν

θανάτωσης,

ξένιζα ν

στην

ειδωλολατρική αρχαιότητα. Η ριζική αλλαγή έρχεται μετά το 2ο μ.Χ. αιώνα, ως

1 Η αυτοκτονία, συχνά σε ομαδική μορφή, δεν ήταν άγνωστη στις πρωτόγονες
κοινωνίες, ηβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, ο. 229. Από την άλλη, η θέση (Bruce Fye,
'Active Euthanasia*, σ. 492), ότι η συζήτηση για την ευθανασία είναι εντελώς πρόσφατη,
του τελευταίου ουσιαστικά αιώνα, δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή: η απαγόρευση, για
παράδειγμα, αηό τον Ιπποκρατικό Ό ρκο δείχνει ανεπτυγμένη προβληματική τουλάχιστον
οπό τότε.
2 Μια σχετική μελέτη απαρίθμησε δεκαοκτώ τέτοιες κοινωνίες: R. Gillon, 'Suicide
and Voluntary Euthanosia: Historical Perspective', στο A. B. Downing (εκδ). Euthanasia and
the Right to Die. Nash Publishing Co, Los Angeles 1969, a. 182*83.
3 Αναφέρονται έθιμα τελετουργικής θανάτωσης, ως αποδιοπομπαίων τράγων, των
μειονεκτικών ατόμων της φυλής, ρβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 4, ο. 108, 114, ακόμη και
για την αρχαία Ελλάδα σ. 128*129. Κατ' αναλογίαν η αυτοκτονία του γέρου ή έστω
παραμορφωμένου βασιλιά ήταν απαραίτητη γιο την υγεία της δυναστείας και του θεσμού,
ηβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, ο. 193, 196, 200.
4 Hlich, Ιατρική Νέμεση, ο. 249.
5 Ενδεικτικές είνοι παροιμίες όπως 'γέρος είσαι δε *φελάς, μόνο το ψωμί χαλάς" και
ανάλογες εκφράσεις: Ποηογεωργίου, Ο προσδιορισμός των ηλικιών του ανθρώπου στην
ελληνική γλώσσα, ο. 163. Πβ. Hofst&tter, Κοινωνική Ψυχολογία' lllich, Ιατρική Νέμεση, σ.
249.
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αποτέλεσμα κυρίως της επικράτησης της Ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης με το δόγμα
της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής, της δημιουργίας κάθε ανθρώπου κατ'εΙκόναΘεοΟ,
Imago Dei. Η θεοκρατία της πρώτης χιλιετηρίδας μ.Χ., η προστασία των αδύναμων
ηλικιών

και

η παροχή

των

ιατρικών

υπηρεσιών

σε

εκκλησιαστικά

ιδρύματα

δεν

άφηναν καθόλου περιθώρια στη συζήτηση της ευθανασίας τόσο στο Βυζάντιο1, όσο
και στις Ευρωπαϊκές χριστιανικές κοινωνίες2.
Η βαθμιαία
Μεσαίωνα δεν

ανάληψη

της

ιατρικής

από

τροποποίησε, παρά την κατηγορία

κοσμικούς

από

το

τέλος

του

ubi ires m edici duo athei, την

αντίληψη της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής. Το ζήτημα, αν πρέπει η ιατρική να
παρεμβαίνει για να παρατείνει τη ζωή, αποτέλεσε αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων
ήδη στις πρώτες ιατρικές σ χο λές του Παλέρμο, της Φ εζ και του Παρισιού. Πολλοί
Ά ρ α β ες

κι Εβραίοι γιατροί αρνήθηκαν κατηγορηματικά να δεχτούν ότι είχαν το

δικαίωμα αυτό και διακήρυξαν, όπως περίπου και οι αρχαίοι Έ λλη νες συνάδελφοί
τους, ότι μια τέτοια απόπειρα να παρεμβληθούν στη φυσική τάξη πραγμάτων θα
ήταν βλασφημία3.
Η

αλλαγή

στην

αποδοχής

της

ευθανασίας

άρχισε

έξω

από

τον

ιατρικό

κόσμο4. Στη νεότερη Δυτική σκέψη το πρώτο κείμενο υπέρ της ευθανασίας είναι η
Ουτοπία

του

Thomas

M ore,

δημοσιευμένη

το

1516,

όηου

υποστηρίζεται,

χωρίς

επιφύλαξη, η ενεργητική παρέμβαση σαν λύτρωση από το μαρτυρικό θάνατο5. Ο
νεωτερισμός του M ore δεν ε ίχ ε συνέχεια στους ιατρικούς κύκλους: δεν ήταν τότε

1 Πβ. Κουκούλες, Βυζαντινών B iot, τ. Β1, σ. 141-154 και 168-170.
2 Πβ. Bruce Fye, "Active Euthanasia", σ. 493-494.
3 lllich, Ιατρική Nepean, ο. 243. Η επιρροή των Αράβων και των Εβραίων γιατρών
στη διαμόρφωση της σημερινής ιατρικής σκέψης δεν είναι αμελητέα. Για παράδειγμα, σε
πολλές Ιατρικές Σχολές της Δύσης, ο Όρκος του Ιπποκράτη τείνει να αντικατασταθεί, ή
έχει ήδη αντικατασταθεί από την προσευχή του Εβραίου γιατρού Μαϊμονίδη (Αμπού Ιμράν
Μούσα, 1135-1204), πβ. Ρόζος, Πσηαβασιλείου, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Ιατρικής, τ. 1, σ.
159, 255.
4 Πβ. Bruce Fye, "Active Euthanasia", σ. 492.
5 More, Utopia, Book II, όπου η ευθανασία αντιμετωπίζεται ως τιμημένος θάνατος,
"honourable death", και προβλέπεται ειδική διαδικασία. Αντίθετα η αυτοκτονία κρίνετσι ως
αξιοκατάκριτη. Σχολιασμός του εδαφίου στο Bruce Fye, "Active Euthanasia", σ. 494.
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ακόμη οι γιατροί επιφορτισμένοι με τις τελευταίες στιγμές του ετοιμοθάνατου. Το
καθήκον αυτό έπεφτε στους ώμους των μελών της οικογένειας και του κλήρου1.
Από τον 19° αιώνα, και μάλιστα από τα τέλη του, πληθαίνουν οι μ ελέτες
κατά ή υπέρ της ευθανασίας2. Στον 2 0 ° αιώνα η συζήτηση πήρε ν έες διαστάσεις
με

την

ιδεολογία

της

καθαρής

φυλής

των

Αρείω ν

και

την

εξόντω ση,

με

το

επιχείρημα της Ευγονικής μεγάλων πληθυσμών, κυρίως αθίγγανων και Εβραίων3.
Αν

και

ρύθμισης

του

στις

αρχές

του

προβλήματος,

απαγορευμένη

κι

αυτό

διακήρυξη της

Γενεύης,

20ου

στο

ισχύει

αιώνα

τέλο ς

του

εμφανέστερα

The Physician's

έγινα ν

για

O ath,

ωστόσο στην ιατρική δεο ντολογία , όσον

αιώνα
την
(1948)

κάποιες
η

απόπειρες

ευθανασία

ενεργητική
είναι

αφορά τουλάχιστον

νομικής

παραμένει

ευθανασία.

σαφώς

Η

απορριπτική4,

τη Δύση, φαίνεται

να κυριαρχεί τόσο σιωπηρά, όσο και με επίσημες διακηρύξεις, ο αναθεματισμός της
ενεργητικής ευθανασίας και η αποδοχή λίγο ή πολύ της παθητικής.
Μια εντυπωσιακή εξαίρεση, που δίνει ερέθισμα σε πολλές συζητήσεις, είναι η
απόφαση

του

Ολλανδικού

Βασιλικού

Ιατρικού

Συλλόγου

(Royal

Dutch

M edical

Association) να επιτρέψει στα μέλη του, διατακτικά από το 1973 και με σαφήνεια
από τα μέσα

της δεκαετίας

του 1980,

τη θανάτωση

των ασθενών

που θα το

επιθυμούσαν5. Οι βασικοί κανόνες είναι:
i.

η απόλυτη συγκατάθεση του ασθενούς,

1 Πβ. Πεντόγαλος, "Θάνατος και Ευθανασία", σ. 271-272* Bruce Fye, "Active
Euthanasia", a. 492-520.
2 Σημαντική θεωρείται η επίδραση του Γερμανικού ρομαντισμού: Bruce Fye, "Active
Euthanasia", σ. 492-520.
3 Πβ. Πεντόγαλος, "Θάνατος και Ευθανασία", σ. 273‘ WSrterbuch der Medizin, σ.
412.
4 Baker, "The History of Medical Ethics", o. 872-3. Τελευταία παράγραφος της
διακήρυξης: " I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception
("θα διατηρήσω τον μέγιστο δυνατό σεβασμό ηρος την ανθρώπινη ζωή από της στιγμής
της συλλήψεως. Και υπό απειλήν ακόμη δεν θα χρησιμοποιήσω τις ιατρικές γνώσεις μου
κατά των κανόνων της ανθρωηότητος", μετάφρ. Ρόζος, Η Ιπποκρατική ηθική ως πρότυπον
rnt συγχρόνου κοινωνικής ιατρικής, σ. 2).
5 Baker, "The History of Medical Ethics", a. 880-881* Gevers "Legislation on
Euthonosia: Recent Developments in the Netherlands", a. 138-141.
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Η.

η πολύ άρτια ενημέρωση

iii.

η σταθερότητά του στην απόφαση,

ΐν.

ο απαράδεκτος πόνος,

ν.

η συναίνεση και δεύτερου γιατρού και

vi.

η σύνταξη μιας πλήρους αναφοράς στις δικαστικές αρχές (τυπικά η ευθανασία

t jo u ,

παραμένει παράνομη).
Περισσότερο ενδιαφέρον και από την πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου,
παρουσιάζει το γεγο νό ς ότι, μετά από μια δεκαετία ισχύος και εφαρμογής αυτής
της

διαδικασίας

ετησίως1),

(αναφέρονται

δεν

διαφαίνεται

επισήμως

πρόθεση

άνω

των

υποχώρησης.

1000
Η

περιπτώσεων

πρόσφατη

ευθανασίας

τροποποίηση

του

κανονισμού επιτάσσει να παίρνει μόνος του ο ασθενής το θανατηφόρο φάρμακο
(υποβοηθούμενη αυτοκτονία), δίνει έμφαση στη συναίνεση από δεύτερο ουδέτερο
γιατρό, και επιτρέπει στους

γιατρούς

που διαφωνούν, να μην τηρήσουν μεν τις

οδηγίες αυτές, να υποδείξουν όμως στον ασθενή άλλο

γιατρό για βοήθεια στη

λύτρωση. Πρόθεση του Ολλανδικού Βασιλικού Ιατρικού Συλλόγου είναι η επέκταση
της ευθανασίας και σε περιπτώσεις που το αίτημα δεν εκφράζεται από τον ασθενή
αλλά από την οικογένειά του (κώμα, σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, εξαιρετικά
δύσμορφα και μειονεκτικά από άποψη υγείας βρέφη)2.
Εντελώς
δικαστήρια
αγνόησαν

πρόσφατα

των,
τη

και

εντελώ ς

συντηρητικών

σχετική

σε

νομοθεσία

απροσδόκητα,

θέματα
και

στην

ευθανασίας3,

αθώωσαν

γιατρούς

αρχή

του

Ηνωμένων

1996,

δυό

Πολιτειών

κατηγορούμενους

ότι

* Κατ' άλλους υπολογισμούς οι περιπτώσεις ευθανασίας φτάνουν μέχρι τις 3.000
ετησίως, ένας αριθμός που για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταφραζόταν σε 60.000
ετησίως:, Krauthammer, "Do No Harm", σ. 47.
2 Simons, "To δικαίωμα στην ευθανασία"' Gevers "Legislation on Euthanasia: Recent
Developments in the Netherlands", a. 138-141* Krauthammer, "Do No Horm", o. 47.
3 Η τελευταία καταδίκη ιατρού γιό βοήθεια σε αυτοκτονία χρονολογείται το 1919:
Krauthammer, "Do No Harm", σ. 47.
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είχα ν βοηθήσει ασθενεί? σε εθελουσία ενεργητική ευθανασία1. Τα κριτήρια είναι
παρόμοια

με

εκείνα

τη?

Ο λλανδία?:

τελικά

στάδια

ανίατη?

νόσου,

πνευματική

διαύγεια και ικανότητα λήψη? αποφάσεων, λήψη του θανατηφόρου φαρμάκου από
τον ίδιο τον ασθενή.
Η

σημερινή

συνέντευξη

ελληνική

καθηγητή

άποψη

Παθολογία?

ακολουθεί
μέσα

σε

την
δυο

παγκόσμια
συνεχόμενε?

ασάφεια2:

σε

παραγράφου?

βρίσκονται δυο αντιφατικέ? απόψει?: "δεν πρέπει να παρατείνουμε το θνήσκειν" και
"δεν έχ ει δικαίωμα ο γιατρό? να σκοτώσει άνθρωπο. Είναι για να υπηρετεί τη ζωή
και να την κρατεί όσο υπάρχει περιθώριο"3.
Αν

και η συζήτηση για την ευθανασία ουσιαστικά άρχισε έξω από το ιατρικό

επάγγελμα, και στη διάρκεια των δυο τελευταίω ν αιώνων οι γιατροί γενικώ? πήραν
αρνητικές θέσει?, έφτασαν

τελικά

να σηκώνουν αυτοί όλο

το βάρο?, ώστε

το

πρόβλημα της ευθανασία? από πρόβλημα Ηθική? περιορίστηκε σε πρόβλημα Ιατρικής
Ηθική?4. Κατά πόσο για τον περιορισμό αυτό ευθύνονται οι ίδιοι οι γιατροί5 ή
κατά πόσο είναι και αυτοί θύματα μιας κοινωνική? τελετουρ γία ς6 παραμένει προ?
διερεύνηση.

1 Lemonick, "Defining the Right to Die", σ. 4ό. Η Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία
(American Medical Association) δεν έχει ακόμη πάρει θέση.
2 Έχει υποστηριχθεί μάλιστα ότι η Ελλάδα καθυστερεί σε θέματα εκπαίδευση? και
νοσηλευτικής οργάνωσης αναλογών καταστάσεων: Drocopoulou-Doxiadis, "Lament for the
Dead, Denial for the Dying", a. 16.
3 Δαίκο?, "Συνέντευξη", σ. 17.
4 Πβ. Bruce Fye, "Active Euthanasia", a. 493. Για τη μοναξιά και την απομόνωση
των γιατρών στα ηθικά τους διλήματα ηβ. Lemonick, "Defining the Right to Die", a. 46.
5 lllich. Ιατρική Nepean, o. 140, 143, όπου η θέση ότι η ευθανασία δεν θα είχε
νόημα πριν "ιστρικοηοιηθεί' η καταληκτική περίθαλψη.
6 S. Bock, "The Dilemmas of Euthanasia", Bioscience 23 (1973) 461-478. Η άποψη
αυτή παραλληλίζει την επισημότητα του θανάτου ατο Νοσοκομείο με τη νομιμοποιημένη
ανθρωποκτονία άλλων πολιτισμών και τη δαπανηρή θεραπευτική αγωγή με το τελευταίο
γεύμα του θανατοποινίτη. Η επιχειρηματολογία στηρίζεται στο έργο του Β. Malinowski,
'Death and the reintergration of the group", στο M agic, Science and religion. Doubleday,
New York 1949, σ. 47·53: ο θάνατο? απειλεί τη συνοχή, την αλληλεγγύη και την
επιβίωση της πρωτόγονης ομάδος, που σώζονται με τη μετατροπή του φυσικού συμβάντος
σε κοινωνική τελετουργία* στη βιομηχανική κοινωνία η τελετουργία αυτή έχει πάρει τη
μορφή του θανάτου στις εντατικές Μονάδες των Νοσοκομείων.
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Τα

πρόσφατα

μέχρι πρότινος
στην

επιτεύγματα

έφεραν

το

πρόβλημα

σε

ακραίες

καταστάσεις:

τουλάχιστον ο θάνατος ήταν στιγμιαίος και ξεκάθαρος. Ω στόσο

τρέχουσα

ιατρική

καθημερινότητα

δεν

είναι

σπάνια

η κατάσταση

να μην

λειτουργεί πλέον ο εγκέφ αλος, αλλά να μπορούν να λειτουργήσουν επί μακρόν,
θεωρητικά

επ'

αόριστον,

άλλα

όργανα,

όπως

η καρδιά.

Δημιουργείται

έτσι μια

παράδοξη μορφή υπόστασης, μεταξύ ζωής και θανάτου, με όλα τα ακόλουθα ηθικά
προβλήματα1.

β. Βρεφοκτονία

Πολύ

πριν

από

σήμερα συνοδεύουν
ευθανασία

των

την

αυτονόητη

ενοχή

και

την

κοινωνική

καταδίκη,

που

τη θανάτωση βρέφους, πολύ πριν από τη συζήτηση για την

μειονεκτικών

νεογέννητω ν,

η

έννοια

της

βρεφοκτονίας

στην

ιστορία της ανθρωπότητας ά λλα ξε πολλές φορές περιεχόμενο και ηθική βαρύτητα,
ανάλογα με τη σπουδαιότητα που κάθε κοινωνία έδινε στα βρέφη-παιδιά.
Προσεκτικές
συχνή

σε

ά λλες

κοινωνιών σε
σημερινά

όλη

Δυτικά

προσεγγίσεις
εποχές

του θέματος

και

είναι

δείχνουν

εντυπωσιακή

η

πως η βρεφοκτονία ήταν
απαρίθμηση

πρωτογόνων

την υφήλιο που κατέφευγαν σ' αυτήν την αδιανόητη για τα
ήθη

πράξη2.

Δ εν

είναι

τυχαία

συνεπώς

η συχνότητα

της σε

ποικιλία κειμένων, από τον μύθο μέχρι την τραγωδία, την κωμωδία και τους βίους
αγίων3.

1 Humpheys, "Death and Time", σ. 265, όπου και ο χαρακτηρισμός extremely
disturbing cases.
2 Βλ. Frazer, Χρυσοί Κλώνοf, τ. 2 σ. 228-229 για αναφορές πρωτογόνων
κοινωνιών στην Πολυνησία, την Αφρική και τη Νότιο Αμερική.
3 Πβ. Cameron, "Exposure of Children", σ. 105-114. Για την εντυπωσιακή συχνότητα
βρεφοκτονίας στην ελληνική Μυθολογία και την Κωμωδία Πβ. Jones, Law ond Logo!
Theory o f the G reeks, σ. 288.

27

Οι σημερινέ* αντιλήψεις

Έ χ ει υποστηριχτεί ο δημογραφικός ρόλος της βρεφοκτονίας: στην πρωτόγονη
κοινωνία ήταν αναμενόμενο να μην μπορούσε να θρέψει μια οικογένεια όλα

τα

νέα μέλη της1. Όμως αυτή η άποψη στηρίζεται στην αβέβαιη υπόθεση, ότι όλα τα
νεογέννητα

θα

επιζούσαν,

κάτι

που

με

τις

συνθήκες

υγιεινής,

ήταν

μάλλον

αδύνατο. Η μεγάλη αναλογία βρεφικών σκελετώ ν σε προϊστορικά νεκροταφεία δεν
αφήνει πολλές αμφιβολίες, ότι η φυσική επιλογή δεν επέτρεπε κάτι τέτο ιο 2.
Από τη στιγμή πάντως που ο περιορισμός της οικογένειας γίνετα ι σκοπός, η
απαλλαγή από το νεογέννητο

ήταν η πιο εφικτή λύση, ως τεχνικά

ευκολότερη

από την έκτρωση. Περαιτέρω, η θανάτωση είναι μια πράξη πιο σύνθετη από την
έκθεση

και

θα

αντιμετωπιζόταν

θρησκειολογικά

ως

μίασμα’

στις

πρωτόγονες

κοινωνίες συνεπώς η βρεφοκτονία θα ε ίχ ε μάλλον μορφή έκθεσης

παρά άμεσου

φόνου.
Φυσικά είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η ανεύρεση άμεσων ενδείξεω ν για
την

έκθεση-βρεφοκτονία

στοιχεία

είναι

πολύ

στις

προϊστορικές

εύγλωττα

με

κοινωνίες,

χαρακτηριστικό

ωστόσο

τα

παράδειγμα

μυθολογικά

την

ελληνική

μυθολογία. Κοινά στοιχεία όλων των μύθων είναι π ανυπαρξία ηθικής καταδίκης
της πράξης και είναι το κίνητρο του φόβου: του πατέρα για το γιο ή του ιδρυτή*
βασιλιά για το διάδοχο, ή της κοινωνίας για το επικίνδυνο νέο μ έλος3.
Στο

μακρύ

περιλαμβάνονται,
Κρίσνα,

ο

κατάλογο
σε

Σαργών,

διάσημων

βρεφών

μια σχηματική

χρονολογική

ο

Οιδίηους,

Περσεύς,

ο

που

η

ζωή

κατάταξη

ο Ιάσων,

ο

ο

τους
Ζευς,

απειλήθηκε
ο

Άττις,

ο

Αλέξανδρος-Πάρις,

ο

1 Η νόμιμη έκθεση και θανάτωση βρεφών λόγω ανέχειας μαρτυρείται σαφέστατα
στην αρχαία νομοθεσία: Α(λ. /lout 7στ. Β.7: έάν ζ ηένης ές r t έσχατα ό τοΟ παιδός πατήρ, είτε
όρρεν τούτο είτε θήλύ έστιν, έπϊ τάς άρχάς κομίζειν έξ ώδίνων τών μητρφων. Πβ. και Cameron,
'Exposure οί Children' σ. 105-114.
2 Molleson, 'The Archaeology and Anthropology of Death", o. 24-26. Στην ίδια
μελέτη δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, η συχνότητα βρεφικών σκελετών να υποκρύπτει
και εκτεταμένη συνήθεια βρεφοκτονίας.
3 Cameron, 'Exposure of Children”, σ. 105*114.
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Μωϋσής, ο Κύρος, ο Ρέμος κφ ο Ρωμύλος, ο Ιησούς, ο Πάπας Γρηγόριος1. Αυτή η
επιβίωση σε πείσμα της φοβερής περιγεννητικής απειλής μπορεί να ερμηνευτεί και
σαν το πιο πρώιμο, το πρώτο δείγμα της μεγαλοσύνης του βρέφους2.
Στην

αντιμετώπιση

του

βρέφους

δόθηκε

άλλη

σημασία

από

τη

χριστιανική

θρησκεία: ότι γεννιέτα ι από γυναίκα έχ ει αθάνατη ψυχή, άσχετα ακόμη και από
το

πόσο

τερατώδη

εμφάνιση

μπορεί

να

έχει:

ο

χριστιανισμός,

υμνώντας

το

αδύναμο άτομο, εγκαινίασε την ιδέα της παιδικής ηλικίας3.
Σε πείσμα όμως της χριστιανικής αυτής επιταγής, η βρεφοκτονία, και μάλιστα
των

κοριτσιών,

ελ έγ χ ο υ
ενοχή

παρέμεινε

του πληθυσμού, ε ίχ ε

δεν ήταν

κοσμικής

στο

και

αρκετά

της

θεοκρατικό
δηλαδή

ένα

Μεσαίωνα

ένα

συνηθισμένο

δημογραφικό ρόλο4. Ο

μέσο

φόβος και η

για να σταματήσουν, και μάλιστα στην περιφέρεια της

θρησκευτικής

εξουσίας,

στα

χωριά

και

στους

φτωχούς,

κάθε

η ανάπτυξη

του

έκθεση βρέφους και κάθε διακοπή ανεπιθύμητης σύλληψης5.
Αυτό

που

επιστημονικού

άρχισε

η χριστιανική

πνεύματος

προτεραιότητα

στην

των

παιδική

διδασκαλία,

νεωτέρων
ηλικία

χρόνων:

δόθηκε

ολοκλήρωσε
η αυτονόητη

εντέλει

από

το

σήμερα

απόλυτη

Διαφωτισμό6

και

επικράτησε σιγό-σιγά: στη Δύση μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα οι ανήλικοι
εργάτες

συχνό

είχ α ν

απάνθρωπη μεταχείριση

και οι μικροί ασθενείς

δεν

ήσαν

ευηρόσδεκτοι πελάτες των νοσοκομείων7. Α ντίθ ετα , από τα μέσα του 19ου αιώνα

1 Πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 47-61* Ker6nyi, Μ υθολογία, σ. 94* Bremmer,
"Oedipus", σ. 44.
2 Γιά την πρωτόγονη συνήθεια να εκτίθενται τα βρέφη σε φίδια προς απόδειξη της
γνησιότητάς του: Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 4, σ. 15. Για τα θαυμαστά ηου περιγράφονται
στις γεννήσεις σπουδαίων βρεφών: Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 47.
3 Horkheimer, Ι ο τέλος του λόγου , σ. 47.
4 Πβ. Mich, Nemesis, σ. 33.
5 Για την τιμωρία αυτών που χορηγούσαν αμβλωτικά φάρμακα: Κουκουλές,
Βυζαντινών βίος, τ. ΣΤ' σ. 65. Η αυστηρότητα της ποινής (καταδίκη στα μεταλλεία) είναι
ενδεικτική της κοινωνικής αποστροφής σε ανάλογες πράξεις. Για την έκθεση βρεφών πβ.
Λαΐου-Θωμαδάκη, Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη Βυζαντινή εποχή, σ. 347-348.
6 Horkheimer, "Το τέλος του Λόγου", σ. 47.
7 The O bserver, "A Portrait of Great Ormond Street".
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το

παιδί

γίνετα ι

επίκεντρο

ιδιαίτερης

προσοχής

από

γιατρούς,

εκπαιδευτικούς,

δημοσιογράφους, πολιτικούς και συγγραφείς*.
Έ χ ει υποστηριχτεί ότι η αξία των παιδιών και των γερόντων είναι εφεύρεση
της αστικής κοινωνίας1
2. Οι απόψεις αυτές ίσως να φαίνονται ακραίες, σχετίζοντα ι
ωστόσο γοητευτικά με τα δυο άκρα του σύγχρονου προβλήματος της ηθικής του
θανάτου: βρεφοκτονία νεογέννητω ν και ευθανασία γερόντω ν.

γ. Έκτρωση

Το πρόβλημα της έκτρωσης συνδέεται με το πρόβλημα της βρεφοκτονίας και
αποτελεί την κορύφωσή του: το βρέφος είναι δυνάμει ολοκληρωμένος

άνθρωπος,

το έμβρυο είναι δυνάμει άνθρωπος. Τα ηθικά ερωτήματα που σ χετίζο ντα ι με την
έκτρωση είναι πολλά και σύνθετα. Το πιο ακανθώδες είναι ίσως η οριοθέτηση της
ανθρώπινης ιδιότητας του εμβρύου, δηλαδή από πότε το έμβρυο είναι ανθρώπινο
ον3.

*Αλλο

πρόβλημα,

παλιό

και

πάντοτε

επίκαιρο,

ποιος

είναι

εκείνο ς

που

αποφασίζει για την τύχη του εμβρύου4.
Η

παρατήρηση

ότι

από

τα

έμβρυα

που

γεννώ νται,

πριν

διανύσουν

τους

απαραίτητους για το ανθρώπινο είδος εν ν έα μήνες της κύησης, κάποια επιβιώνουν,
πρέπει να είναι αναμφίβολα πολύ παλαιό, πριν από τις γραπτές πηγές. Μαρτυρία
της βρίσκεται ήδη στην

'Ιλιάδα για τη γέννηση του Ευρυσθέα5 και στους μύθους

1 Dwork, 'Childhood', ο. 1072-1073: τότε γράφονται και τα πρώτα μεγάλα
λογοτεχνικά έργο γιο το παιδί: Nicholas Nichleby {C. Dickens), Miserable* (V. Hugo),
Peter Pon (J.M. Barrie):
2 Horkheimer, "To τέλος του Λόγου11, σ. 47-48.
3 Το πρόβλημα της εμψύχωσης, της νομικής θέσης και της ανθρώπινης ιδιότητας του
εμβρύου είχον απασχολήσει ήδη, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, το Λυσία (λόγος περί Τής
όμβλώσεως), τον Αριστοτέλη, τους Στωικούς και ευλόγως τους ιατρούς μέχρι το Γαληνό.
4 Η συζήτηση για την κηδεμονία του εμβρύου ήδη οτο Λυσίσ, Sprengel 2.69.11: ε (
άνεύθυνα τό τών άμβλώσεων ταϊς γυναιξί Γιά την ανάλυση των σημερινών απόψεων ηβ.
McFodyen, 'Fetal Survival · Who Decides?*, a. 30-31.
5 Όμ. U. T 115
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του Διονύσου και του Ασκληπιού1. Στην Ιπποκρατική συλλογή αφιερώνονται [Περί
έπταμήνου, Περί όκταμήνου) στο θέμα2. Δ ε ν
αρχαίο

γιατρό

η διακοπή

της

κύησης

υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία ότι για τον

στον

έβδομο

μήνα

θα σήμαινε θανάτωση

ενός δυνητικά βιώσιμου νεογνού.
Η γνώση
έκτρωσης

της διάρκειας

είναι

εζ

ίσου

της

πολύ

κύησης3,

παλαιό:

της

αντισύλληψης4 και της προκλητής

εκτρωτικά

μέσα

ανσφέρονται

ήδη

στον

αιγυπτιακό πάπυρο του Ebers, περί το 1550 π.Χ.5 και οι μαρτυρίες τους διασχίζουν
όλη την αρχαιότητα, μέχρι τη N aturalis H istoria του Πλίνιου του Πρεσβύτερου6.
Οι
έκτρωσης

επόμενοι
και

αιώνες

της

πέρασαν

αντισύλληψης.

με

Δ εν

τη

ρητή

φαίνεται

Χριστιανική

βέβαια

πιθανό

απαγόρευση
να

της

σταμάτησαν

ολωσδιόλου, ωστόσο δεν υπάρχουν σχετικές γραπτές μαρτυρίες. Το πρώτο ιατρικό
κείμενο που αναφέρεται στην έκτρωση για θεραπευτικούς λόγους είναι του William
Cooper,

γιατρού

στο

Λ ονδ ίνο ,

το

1769,

ενώ

το

πρώτο

κείμενο

στη

νεότερη

διανόηση που υποστηρίζει την έκτρωση για κοινωνικούς και δημογραφικούς λόγους
πιστεύεται ότι είναι το La Philosophie dans le boudoir του Μαρκησίου de Sade, το
17957.

1 Λουκ. Θε&ν διάλ. 228.2 και στο Λουκ. Θυσ. 530.5
2 Ίπποκράτους, Περί έπταμήνου L, VII, 438: έτι δέ ά τούτων έπταμήνων καί περιγ(νονται έκ
πολλών όλίγα.
3 Πβ. Harvey, Eve, σ. 23: Η γνώση της διάρκειας της κύησης είναι καταγραμμένη
ήδη στον πάπυρο του Westcar, περί το 1700 π. X.
4 Πβ. Harvey, Eternal Eve, a. 19: αντισυλληπτικά μέσα αναφέρονται στον πάπυρο
του Brugsch, περί το 1350 π. X.
5 Πβ. Horvey, Eternal Eve, σ. 15-18.
6 Πβ. Harvey, Eternal Eve, σ. 17, 63. Κοινωνίες με διαδεδομένη την έκτρωση,
συχνά χωρίς μέτρο και με καταστροφικά αποτελέσματα, περιγράφονται από ιεραποστόλους
και για τους μόλις πρόσφατους αιώνες, πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, σ. 229.
7 Farr, "Marquis de Sade and Induced Abortion", a. 7-10.
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4. Ά λλοι πολιτισμοί

Η προσπάθεια σύγκρισης των σημερινών δυτικών απόψεων για τη λυτρωτική
θανάτωση με τις αντίστοιχες αρχαιοελληνικές επιβάλλει να αφήσουμε έξω από τη
διαπραγμάτευση τα ηθικό συστήματα άλλων μεγάλων πολιτισμών και θρησκευτικών
δογμάτων. Α ξίζει μόνο να σημειωθεί ότι όλες οι πολυάνθρωπες θρησκείες Σημιτικής
προέλευσης

και

ο

Βουδισμός,

αποκηρύσσουν

εξ

ίσου

αυστηρά

κάθε

μορφή

λυτρωτικής θανάτωσης.
Η ευθανασία και η αυτοκτονία ευλόγως θεωρούνται από όλα τα θρησκευτικά
δόγματα ως παραβίαση της θείας
καταδίκη

και

τον

τάξης που δεν μπορεί να επιφέρει την αιώνια

αναθεματισμό1.

Η

συμφωνία

εξ

άλλου

των

θρησκευμάτων σε πολλά θέματα ηθικής επέτρεψε την από κοινού
'Παγκόσμιας Ηθικής' (A
ως

όπλο

κατά

του

μεγάλων

διακήρυξη της

G lobal Ethic Declaration) το 1993. Η διακήρυξη θεωρείται

ηθικού

σκεπτικισμού,

δεν

περιλαμβάνει

ωστόσο

ζητήματα

ιατρικής ηθικής2. Από την άλλη, ευλόγως διαχωρίζονται τα επιχειρήματα γιά την
ευθανασία σε θεολογικά και όχι3.

Η Ιουδαϊκή
των

σημερινών

αναφέρεται

εδώ

ηθική, που επέδρασε
ηθικών
ότι

αξιών,

μέσω

αναπτύσσεται

στηρίζεται

του
στο

κατηγορηματικά

Χριστιανισμού,
σχετικό
στο

στη

διαμόρφωση

κεφάλαιο*

δόγμα

της

συνοπτικά

ιερότητας

της

ανθρώπινης ζωής και απαγορεύει ρητά κάθε πρακτική αυτοκτονίας, ευθανασίας και
έκτρωσης-αντισύλληψης. Σε περίπτωση όμως κινδύνου, ή διασφάλιση

της ζωής

εγκύου, θεωρείται ότι έχ ει προτεραιότητα από της ζωής του εμβρύου.
εξαίρεση

μπορεί

να

γίνει

σε

περιπτώσεις

ασθενών,

που

η

Α νά λογα

αγωνία

1 Πβ. Tooley, "Voluntary Euthanasio”, ο. 305.
3
Πβ. Keown, Keown, 'Killing, Karmo and Caring: Euthanasia
Christianity', a. 265-269.
3 Πβ. Tooley, "Voluntary Euthanasia", a. 307.

της

τους

in Buddhism and
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παρατείνεται με
διαδρομή

των

τεχνητέ* μεθόδου*. Α ξίζ ει
βιβλίων

τη*

Παλαιό*

να σημειωθεί τέλος

Διαθήκη*

ότι στη χιλιετή

σνιχνεύοντσι,

χωρί*

ιδιαίτερη

κατακραυγή κάποιες αναφορές αυτοκτονιών1.

Σε πολύ αδρέ*

γραμμές, η ισλαμική παράδοση είναι αντίθετη τόσο με την

αυτοκτονία (ο αυτόχειρα* στερείται τον ουρανό για πάντα) όσο και την εκούσιο
ευθανασία, που θεωρείται ω* βοήθεια αυτοκτονία*. Η διακοπή της κύηση* μπορεί
να γίνει αποδεκτή

κάτω

από εξαιρετικέ*

συνθήκες, όπως είναι η περίπτωση

της

μητέρας που ακόμη θηλάζει το τελευτα ίο τπ* βρέφος2.

Ο

Βουδισμός,

διδασκαλία

για

το

ευθανασίας με τις
στην

ομοιότητα

μολονότι
Θ εό

έχει

και την

διαφορετικέ*

ψυχή,

αφετηρίες

καταλήγει στην

όσον

ίδια

αφορά

απαγόρευση

τη
τη*

Σημιτικέ* θρησκείες. Η απαγόρευση θανάτωσης στηρίζεται όχι

του

ανθρώπου με

το

Θ εό ,

αλλά

στον

τελικό

προορισμό

του

πνεύματος που χρησιμοποιεί τη ζωή ως μέσο μέχρι να κατακτήσει τον επιθυμητό
σταθμό

της,

τη

Νιρβάνα.

Η

ζωή

αρχίζει

θάνατο' ανεξάρτητα απότη σωματική ή
κάθε άνθρωπος

από

τη σύλληψη

και

πνευματική κατάσταση

τελειώ νει

στο

που βρίσκεται ο

πρέπει να απολαμβάνει πλήρους σεβασμού. Κανείς όρο* δηλωτικός

της ευθανασίας δε υπάρχει στα πρώιμα Βουδιστικά κείμενα, ούτε στα κηρύγματα
του Βούδα, στο μοναστικό κανόνα όμως κάθε βλαπτική παρέμβαση στην ανθρώπινη
ζωή

τιμωρείται

με

την

πιο βαριά

ποινή,

τον

αφορισμό3.

Ο

ορισμό*

αυτός

τη*

ανθρώπινη* ζωής περιλαμβάνει βέβαια και το έμβρυο. Από την άλλη όμως, καθώς
το εξατομικευμένο ανθρώπινο πλάσμα δεν είναι παρά ένα

στάδιο της συνεχούς

* Για μια ανασκόπηση της Ιουδαϊκή* ιατρικής ηθικής Πβ. Jakobovils, "Jewish Medical
Ethics", σ. 109-12:
2 Για μια ανασκόπηση τη* Ισλαμική* ιατρική* ηθικής Πβ. Rispler-Chaim, "Islamic
Medical Ethics", a. 204,
3 Πβ. Keown, Keown,
Christianity", o, 266.

"Killing,

Karma

and Caring:

Euthanasia

in Buddhism and
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εμφάνιση* και επανεμφάνισης της ζωής, δεν υπάρχει λόγος για παράταση της ζωής
με τεχνητά μέσα1. Η ζωή πρέπει να είναι σεβαστή, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός
και δεν χρειάζεται να διατηρείται με όλα
είναι

προσωρινές.

Έτσι

στους

"διάλογους

τα μέσα: ε ν
του

Βούδα"

τ έλ ει ό λες
περιγράφονται

οι υπάρξεις
δυο

άγιοι

άνθρωποι που αυτοκτονούν για να ξεφύγουν από την ανίατη α σθένεια , κι αυτό
δεν έρχεται σε αντίθεση με τη Νιρβάνα.
Α ντίθετα
Κομφουκιανή

οι μεγά λες ανατολικές θρησκείες, ο Σιντοϊσμός κι η πιο κοσμική

ηθική, επέτρεπαν

τον

εθελοντικό

θάνατο

σε

περίπτωση

ασθένειας

χωρίς ελπίδα ίασης2.

1 Πβ. Keown, Keown, 'Killing, Karma
Christianity*, a. 267.
2 ΠΒ. Rachels, 'Euthanasia', o. 35.

and

Caring:

Euthanasia

in Buddhism and
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ "Α ΡΧΑ ΙΟ ΕΛΛ Η Ν ΙΚΗ " Α Ν ΤΙΛΗΨ Η

1. Εννοιολογικές δυσχέρειες

Η προσέγγιση

στην

"αρχαιοελληνική"

αντίληψη

για

το

λυτρωτικό

θάνατο

προϋποθέτει βέβαια προσέγγιση στην αντίστοιχη αντίληψη για το θάνατο. Ωστόσο
αυτή η "αρχαιοελληνική" αντίληψη του θανάτου, όσο και αν φαίνεται μια λογική
πρόταση, είναι ανύπαρκτη, όσο ε ζ

άλλου ανύπαρκτη είναι και μια "νεοελληνική"

αντίληψη του θανάτου ή του λυτρωτικού θανάτου. Εζ ίσου απλοϊκή θα ήταν η
διατύπωση μιας "αρχαιοελληνικής" ή μιας "νεοελληνικής" αντίληψης για τη ζωή* σε
ανάλογα

ερωτήματα

υπάρχει

μάλλον

ένα

συνοθύλευμα

αντιθέτων

απαντήσεων

παρά μιά "αρχαιοελληνική άποψη"1.
Ο όρος "αρχαία Ελλάδα" καλύπτει μια χρονική περίοδο πολλών αιώνων και
μια μεγάλη γεωγραφική έκταση:
παράδειγμα,
αιώνες,

από

όσο

το

από

Ομηρικές μαρτυρίες
κλείσιμο

των

Χρύσιππο

τον
έως

τεσσάρων

όσον αφορά τη Στωική διδασκαλία και μόνο, για
μέχρι

Κω νσταντίνο
τους

το

Μάρκο

Αυρήλιο

Παλαιολόγο

ως

τελευταίους ειδωλολάτρες

φιλοσοφικών σχολώ ν

από

τον

τις

έχουν
μέρες

περάσει
μας.

τόσοι

Από

τις

Νεοπλατωνιστές και το
Ιουστινιανό

1 Πβ. Dodds, Έλληνες και παράλογο, σ. 154 και Kifto, Έλληνες, σ. 53

(529

μ. X.)
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συμπληρώνεται μιάμισυ χιλιετία, όσο δηλαδή χωρίζει την αρχαιότητα από μας1. Η
αλλαγή στις αντιλήψεις για το θάνατο φαίνεται και από την αλλαγή στο νόημα
των λέξεω ν για το θάνατο, όπως αναλύεται στο οικείο κεφάλαιο2.
Η προσέγγιση στο θέμα και η διαμόρφωση μιας αρχαιοελληνικής
δυσχεραίνεται

σημαντικά

και

από

την

απροθυμία

των

γραπτών

αντίληψης

πηγών,

των

ποιητών, αλλά και των εικαστικών τεχνώ ν να ασχοληθούν με το θέμα3. Ακόμη και
τα

ταφικά

επιγράμματα

δεν

επαρκούν

γιά

όλες

τις

περιόδους

της

Αρχαίας

Ελλάδας4.
Η ποικιλία κοινωνικών αντιλήψεων κάνει αναπόφευκτες τις μεγά λες διαφορές
στην εκτίμηση της ζωής και την αντιμετώπιση του θανάτου, άρα και στην έννοια
του βκαλού θανάτου”56
. Δ εν

θα πρέπει τέλος

να διαφεύγει, ότι όσες

έχουν διασωθεί στα κείμενα, την ποίηση και την τέχνη

κάνουν λ ό γ ο

μαρτυρίες
για την

διαδικασία της ταφής περισσότερο, παρά για την καθεαυτή αντίληψη του θανάτου.
Είναι συνεπώς απρόσφορο να γίνεται λόγος για μια "αρχαιοελληνική" αντίληψη και
ακόμη πιο απρόσφορο να γίνεται λόγος

για μια κοινή Ελληνο-Ρωμαϊκή αντίληψη

του "καλού θα νάτου'0.

1 Πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 367 και Dodds,

Έλλη να και παράλογο, σ.

196.
2 Χαρακτηριστικό θεωρείται το παράδειγμα της αλλαγής στο νόημα της λέξης
αύθέντης, πβ. Vernanf, Η καταγωγή της Ελληνικήν σκέψης, σ. 64.
3 Για μια διαφωτιστική ανασκόπηση της βιβλιογραφία καθώς και των δυσχερειών της
αναζήτησης της "αρχαιοελληνικής αντίληψης του θανάτου" Πβ. Vermeule, A spects o f Death
in Early G reek A rt and Poetry, πρόλογος. Κατά τη συγγραφέα, μετά την εποχή της
γερμανόφωνης βιβλιογραφίας στα τρία τέταρτα του αιώνα (Rohde, Bickel, Bruch, Drexler,
Eitrem, Heinemann, Lesley, Motley, Nilsson, Otto, Radermacher, Robert, Schwenn, Stengel,
W aser, W eicker, Wiesner),
σημαντικοί σταθμοί στην πρόσφατη διαπραγμάτευση του
θέματος θεωρούνται οι μελέτες D. Kurtz, j. Boordman, G reek Burial Customs (1971), W .
Barker!, Homo Necans (1973) και M. Alexiou, The Ritual lament in G reek Tradition (1974).
4 Γιο τη σημαντική περίοδο από περίπου το 500 έως το 430 η. X. τα ταφικά
μνημεία και επιγράμματα ήταν απαγορευμένα διά νόμου, Πβ. Humphreys, "Death and Time”,
ο. 270.
5 Για τις δυσχέρειες του όρου "αρχαία Ελλάδα* Πβ. Zeitlin, Εισαγωγή στο J. Ρ.
Vernont, M ortals and Immortals, σ. 7.
6 Πβ. Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 3.
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2. Η εξέλιξη των ΧέΤ,εων.'έπίσκεψιςόνομάτων

α. Θάνατος

Η αναφορά στο θάνατο γίνεται:
ΐ.

με ειδικούς όρους της κατάστασης: θάνατος1 και προσωποποιημένο Θάνατος23
, Λ
της μετάβασης στην κατάσταση: άποθνήσκειν*, διαφθείρεσθαι4,

Π.

με έμμεσους

όρους, που δηλώνουν

τέλος: τελευτάν5, τόν β(ον τελευτάν6, τύν β(ον

έκτελεΐν78
, τοΟ βίου τελευτή*.
iii.

με έμμεσους

όρους

που

παραπέμπουν

σε

ανώδυνη

κίνηση:

όνάγεσθαι91
,
3
*2
0

έξάγεσθαι]0, άπέρχεσθαΡ, έξέρχεσθαι]2, άπολύειν και άπολύεσθαι™, ψυχής άπόλυσιςΗ, είς
φδου κατάβασή5,

1 Όμ. ’/λ. I. 411: διχθαδίας κήρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε. Διογ. Λ. Biot 6.17: περί ζωής καί
θανάτου κ α ι 7.178: βιβλία δέ γέγραφε τάδε' Περί θανάτου και 10.124: μηδέν πρός ήμάς είναι τόν
θάνατον. Έπικτ. Διστρ. 3.22.21: θάνατος; έρχέσθω όταν θέλη. Έπικτ. Έγχ. 21: θάνατος καί φυγή καί
πάντα τά δεινά φαινόμενα. Pap. Here. 1005 col 4: άφοβονό θεός, όνύποπτονό θάνατος.
2 Αισώπου ΜΟΘοι, γέρων καί Θάνατος... τόν Θάνατον έπεκαλεΤτο... τοΟ δε Θανάτου φανέντος.
3 Ήρόδ. 1.30: τροπήν ποιήσας τών πολεμίων άπέθανε κάλλιστα. Διογ. Λ. Βίοι 6.17: Περί τοΟ
άποθανεϊν. Αίσώπ. ΜΟΘ. λύκος και άρνίον: ο ϊς έπίκειται τό όποθανεΤν. ΑΙσώπ. ΜΟΘ, μυΤα: κάν
άποθάνω, ούδέν μοι μέλει.
4 Λουκ. Θεών διάλ. 228.2: καί ή Σεμέλη μέν διαφθείρεται ύπο τοΟ πυράς. Αίσώπ. ΜΟΘ. λύκος
και άρνίον: θεοΟ θυσίαν γενέσθαι ή ύπό σοΟ διαφθαρήναι.
5 Ηρόδ. 1.32: πρϊν δ* άν τελευτήση. Διογ. Λ. Βίοι 7.176: Καί τελευτή τόνδε τόν τράπον και
7.185: γέλωτι συσχεθέντα αυτόν τελευτήσαι κ α ι 10.15: τελευτήσαι δ ' αύτόν λίθφ τών ούρων
έπισχεθέντων κ α ι 10.24: έτελεύτα δέ παραλύσει. Ind. Stoic. Here, col 33: καθείς έαυτόν είς τήν
μάκτραν έτελεύτησεν.
6 Ηρόδ. 1.32: ε ίδ έ τελευτήσει τόν βίον ευ.
7 Ind. Stoic. Here, col 26-28: Διονυσίφ εΐπεν <Κλεάνθης> καιρόν είναι τόν βίον έκτελεΐν.
8 Ήρόδ. 1.30: τελευτή τοΟ βίου λαμπροτάτη εγένετο
9 Αίλ. Ποικ. Ίστ Β34: ώστε ώρα πάστν ήμΤΥ τήν ταχίστην όνάγεσθαι.
10 Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.29: Μέχρι δέ με τοιούτον ούδέν έξάγει, μένω έλεύθερος.
π Διογ. Λ. Βίοι 7.174: «Κάγώ,» έφη <Κλεάνθης>, «άπιέναι βούλομαι.» Ομοίως Έπικτ. Διστρ.
1.9,8-10: Επίκτητε,...άφες ήμάς άπελθεΐν δθεν έληλύθαμεν και Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.29: Καπνός
καί άπέρχομαι και 8.47: άπιθι ουν έκ τοΟ ζήν και 10.8: άπιθι θαρρών είς γωνίαν τινά.
12 Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.29: Ώς έξελθών ζήν διανοή, ούτως ένταΟθα ζήν έξεστιν. Έάν δέ μή
έπσρέπωσι, τότε καί τοΟ ζην έξιθι και 10.8: παντάπασιν έξιθι τοΟ βίου μή όργιζόμενος, άλλά άπλώς
καϊ έλευθέρως καί αίδημόνως, έν γε τούτο μόνον πράξας έν τφ βίφ τό ούτως έξελθεΐν.
13 Έπικτ. Διστρ. 1.9,8-10: δταν έκεΤνος σημήνη καί άπολύση ύμάς τούτης τής ύπηρεσίας, τότ*
άπολύεσθε πρός αυτόν. Αουκ. ένάλ. διάλ. 319.1: ώς άπόλοιτο ή άθλια, καί αύτή καί τό βρέφος.
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iv. με έμμεσους όρους που τονίζουν το στοιχείο του χωρισμού από τη ζωή: ιόν
βίαν έκλεύτειν*, άπαλλαγή*1
2, από τους άλλους: άπέρχεσθαι έξ άνθρώπων3, ή από το
σώμα-φυλσκή: χωρίζεσθαι τό σωμάπον καί ή ψυχή*,
ν.

με

μεταφορική

ή

ευφημιστική

διάθεση

ο

θάνατος

δηλώνεται

ως

μύρος56
,
*8

κασίγνητος ύπνου* ή άδελφός ύπνοι/.

β. Αυτοκτονία

Στον

Ό μηρο

πληροφορίες.
σήμερα

Ό ροι

Θανάτου

αύτοφόνευτος'*

συναντάται

το

κύριο

όνομα Αύτοφάνος*,

χωρίς

αΰτοκτονέω9, αύτοκτόνος10*, αύτοκτόνως0, όπως και

αυτουργία12*1
4 αύτοφόνος'3,

συναντώνται

συχνά

στους

αύτοφόνως*4,
τραγικούς,

ετυμολογικές

οι

λησμονημένοι

αΰτοφονευτής,

αύτοφύντης*5,

όχι

τόσο

με

τη

σημερινή

14 Άριστοτ. Μικρ. Φυσ. 479a: όναίσθητος ή τής ψυχής άπόλυσις γίνεται παντελώς.
15 Δισγ. Λ. Βίοι, 11.10-11: όμοια έστίν ή είς φδου κατάβασις.
1 Λουκ. Μακρύ!3. 19 καί άποσχύμενος αύθις τροφής Κλεάνθης έξέλιπε τόνβίον.
2 Διογ. Δ Βίοι 4.64: παρωρμήθη προς τό ευθαρσές τής άπαλλαγής. Ομοίως Ind. Stoic. Here,
col 2628: άλγήσας δ ού μικρόν <Κλεάνθης> τοΟ βίου άπηλλάγη.
3 Διογ. Δ Βίοι 7.184: άπελθεΤν έξάνθρώπων, τρία καί έβδομήκοντα βιώσαντ'έτη.
4 Έπικτ. Διστρ. 3.22,23: μή τι άλλο μέλλει γίνεσθαι ή τό σωμάτιονχωρίζεσθαι καί ή ψυχή;
5 Ηρόδ. 7.197. Αθάμας ό Αιόλου έμηχανήσατο Φρίξφ μύρον.
6 Όμ. Ίλ . Ξ, 231: Ύπνφ κασιγνήτφ θανάτφ.
1 Αίλ. Ποικ. 7στ. Β 35: ήδη με ό ύπνος άρχεται παρακατστίθεσθαι τόδελφφ.
8 Ό μ.' Ιλ. Δ 395: υιός τ 'Αύτοφόνοιο, μενεπτόλεμος Πολυφόντης.
9 Σοφοκλ. Αντ. 56: άδελφώ δύο μίαν καθ' ήμέραν αύτοκτονοΟντε τώ ταλαιπωρώ μύρον κοινόν
κατειργάσαντ 'έπαλλήλοιν χεροΤν.
10 Αίσχύλ. Επτά, 681: άνδροϊν δ ' όμαίμοιν θάνατος ωδ αύτοκτόνος και 805: ύνδρες τεθνάσιν
έκ χερών αύτοκτόνων. Εύρ. Μήδ. 1254: τέκνοις προσβαλεΐν χ έρ ' αύτοκτόνον. Άνθολ. Παλατ. 7.152:
αύτοκτόνα δώρα.
” Αίσχύλ. Άγ. 1635: δράσαι τόδ'έργονούκ έτλης αύτοκτόνως. Αίσχύλ. θ ή β 734-735: έπεΙ δ '
6ν αύτοκτόνως II αύτοδάικτοι θόνωσι
12 Αίσχύλ. Εύμ. 336: θνστών τοίσιν αυτουργίαl
° Αίσχύλ. Άγ. 1091: αύτοφόνα κακά. Αίσχύλ. Θήβ. 850: όράν κακό, II αύτόφονα δίμορα τέλεα
τάδε πάθη. ‘Ανθολογία Παλατινή 7.149.
14 Αίσχύλ Iκέτ. 65-66: ξυντίθησι δέ παιδός μύρον, ώς αύτοφόνως II ώλετο πρός χειρός.
u Εύρ. Μήδ. 1260.
16 Αίσχύλ. Επτά, 735.
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έννοια

τη?

αυτοκτονία?,

όσο

με

την

ευρύτερη

του

φόνου

συγγενού?,

του

αμοιβαίου φόνου, ακόμη και του θανάτου ανθρώπου από αντικείμενο που κρατεί.
Η λέξη αύτοχεφία παραπέμπει ομοίω?, μέχρι τι? αρχέ?

του 4ου αιώνα π.Χ.

τουλάχιστον, στην αυτοδικία με εκούσια πράξη φόνου ή τραυματισμού και όχι στην
αυτοκτονία1.

Ανάλογο

περιεχόμενο

περιλαμβάνουν

οι

λ έξει?

αύθεντέω, αύθέντης:

αυτοδικώ, έχω εξουσία σ ε κάποιον, έχω κύρο? νόμου, αλλά και εκτελώ φόνο2 και
αυτοχειρία3.

Το

νόημα

αρχικά

παρέηεμπε

στο

δολοφόνο

οικείου

ανθρώπου και

τελικά κα τέληξε στον οποιοδήποτε δολοφόνο4.
Η λέξη που επιβίωσε μέχρι σήμερα, αυτοκτονία, συναντάται κόπω? αργότερα,
στον

Κλήμη

Α λεξα νδ ρ έα 5.

Το

σημερινό

νόημα

δηλώνεται

περιφραστικά:

στον

Αριστοτέλη με το ποιΒ τι άποθανεΐν6 και αργότερα με το έαυτόν άπαλλάπειν78
, έαυτόν
έξάγεηΑ, έαυτόν φονεύει^,
μεταλλάττειν12,

έαυτόν παραλύειν τοΟ ζή\^°, τόν β(ον καταστρέφειν” ,

τόν βίον τελευτάν13,

ιόν βίον

τών πόνων άπολύειν141
, έκ τοΟ ζήν έξάγειν*5, εύγενΟς
5

1 Άρ ιστοί. ΆΘ.Πολ. 39.5: Τός δέ δίκας χοΰ φόνου είναι κατά τό πάτρια ε ϊτ ίς τινα αύτοχειρίφ
έκτεινεν ή έτρωσεν. Η νομοθεσία ανάγεται στην εποχή τη? πτώση? των τριάκοντα.
2 Ήρόδ. 1.117: καί έγίο πρός σέ γινόμενος άναμάρτητος μήτε Θυγατρ1 τή αή μήτε αύτφ σοι
είην αύθέντης.
3 Εύρ. Ρήσ. 873. Θουκ. 3. 58. Εύρ. Ήρ. Μαιν. 1350. Για την πολλαπλότητα νοημάτων ηβ.
Van Hoof, From Autothanasia ίο Suicide.
4 Η εξέλιξη του περιεχομένου τη? λέξη? σχετίζεται με την υποκατάσταση τη?
ιδιωτική?-οικογενειοκή? εκδίκηση? από τη δικαστική τιμωρία, πβ. Vernant, Η καταγωγή της
Ελληνικής σκέψης, σ. 64.
5 Κλήμ. Αλεξ. Όμιλ. 12.14.
6 Άριστοτ. Αθ. Πολ. 18,5: Καί τέλος ώς ούκ έδύνστο πάντα ποιΘνάποθανεΐν.
7 Πλούτ. Κάτων, 68-72: ούκ ευθύς άπήλλαξεν έαυτόν <Κάτων> , άλλά δυσθανστΒν έξέπεσε.
8 Διογ. Λ. Sio/2.14: ούκένεγκώνδέτήνυβρινέαυτόνέξήγαγεν.
9 Άπολλόδ. Μυθογρ. 3.42: Νυκτεϋς δέ άθυμήσας έαυτόν φονεύει.
,0 Στράβ. Γεωγρ. 8.14(c374): άλλ ‘έφθη <Δημοσθένης> φαρμάκφ παραλύσας έαυτόν τοΟ φ ν.
11 Διογ. Λ. Βίοι 2.142: πρός Αντίγονον έλθών <Μενέδημος> άθυμίφ τόν βίον κστέστρεψε. Διογ.
Λ. Βίοι 7.167: <Διονύσιος ό μεταθέμενος> βίους δέ πρός τό όγδοήκοντ ’άσιτίρ κστέστρεψε.
12 Διογ. Λ. Βίοι 4.3: Καί τέλος ύπό άθυμίας έκών τόν βίον μετήλλαξε γηραιός ών.
13 Λουκ. Μακρόβ. 19: <Ζήνωνα> καί όποσχόμενον τροφής <Ζήνωνα> τελευτήσαι τόν βίον.
14 Διογ. Λ. Βίοι 6.18: τοΟ δ 'είπόντος, Ύ/ς άν άπολύσειέ με τών πόνων;9*1
15 Επικτ. Διστρ. 2.15,10: άνευ πόσης αΜας έξάγεις ήμϊν άνθρωπον έκ τοΟ ζήν.
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άηοθνήσκεν/, άναιρεΐν*7, εις άναίρεσιν έαυτύν έπιδίδειν3, έξ άνθρώπων όφανίζεσθαι4, σψίσιν
διαχρήσθαι5, υπέρ φίλου θνήσκειν6,
Ο

θάνατος

δηλώνεται

ως

έκούσιος7

και

διασώζονται

σύνθετες

λέξεις

αναλόγου περιεχομένου: πεισιθάνατοςΒ. Η Στωική φιλοσοφία δημιούργησε τον
εύλογος έξαγωγή* ή απλώς

όρο

έξαγωγή βίου'0' ο όρος θεωρείται στωικός και από τους

άλλους φιλοσόφους που τον χρησιμοποιούν111
.
2
Ά λλοτε

πάλι η ακριβής

έκφραση

παρακάμπτεται και η δήλωση

γίνεται

με

έμμεσο τρόπο όπως με την περιγραφή του τρόπου αυτοκτονίας: άποσφάξαι έαυτόνΙ2(
έαυτόν άποπντγειν13, ές τήν θάλασσαν καθεΐναι το σώμα14, έαιπήν όνήρτησεν151
*, αύτόν δισκ!)σαι'ύ,
6
κωνειάζεσθαι'7, φάρμακον πιόντα άποθανεΤν18, έμπρήσαντες ξυνδιαφθείρεσθαι'9.

' Β ' Μακκ. 14, 42: εύγενώς θέλων όποθανεΤήπερ τους άλπηρίους υποχείριος γενέσθαι.
7
Έπικτ. Διατρ. 2.23.17: τΐ άλαν άναιρεΤ τον άνθρωπον ποτέ μέν λιμφ, ποτέ δ ' άγχόνη, ποτέ δε
κατά κρημνού; Αϊσώπ. Μύθ. άνήρ καί κύκλωψ: έαυτόν άνελεΐν άπηναγκάζετο.
3 Σέξτ.Έμπειρ. Μαθημ. 11.99: ο ί ύπέρ πατρίδος ή γονέων ή τέκνων εις άναίρεσιν έαυτοϋς
έπιδιδόντες.
4 Προκοπ. Ίστορ. 7.38: ές τε τήν θάλασσαν καθεΐναι τά σώμα και αύτίκα μάλα έξ άνθρώπων
όφανισθήναι.
5 Αίσώπ. Μύθ. άνήρ καί κύκλωψ. τό ξίφος έωρακώς αύτίκα τούτο σπασάμενος έαυτόν
διεχειρίσατο. Προκοπ. Ίστορ. 11.23: πολλοί δέ και σφάς αύτούς διεχρήσαντο εύσεβείν μάλιστα υπό
άβελτηρίας οίόμενοι,
6 Διαγ. Λ. Βίοι 10.121: καί ύπέρ φίλου ποτέ τεθνήξεσθαι <τόν σοφόν>.
7 Διογ. Λ. Βίοι 4.12: Περί τού παιδιού α\..Περί θανάτου α'. Περί έκουσίου σ'.
8 Διογ. Δ Βίοι 2.86: ου <διήκουσεν> Ήγησίας ό πεισιθάνατος.
9 Διογ. Λ. Βίοι, 7.130: εύλόγως τέ φασιν <Στωικο(> έξάξειν έαυτόν τού βίου τόν σοφόν. Πλούτ.
Κοιν.ένν. 4.1060c: τοίς δέ περιπίπτοντας εύλόγως έξάγειν. Αλέξ. Αφρ. Περί ψυχής 160.24: διά γούν
τήν τούτων ένδειαν ό τήν άρετήν έχων έαυτόν έξάξει. 168.1: ούτως άτοπον καί τόν έπίσης τούτφ
μακαρίως ζώντα έαυτόν έξάγειν εύλόγως τοΟδε τού βίου. Cramer, Excerpte Philos. 4.403: n a p ' όσους
τρόπους λύεται τό συμπόσιον, παρά τοσούτους τρόπους γίνονται καί εύλογοι έξαγωγαί.
10 Στοβ. Έκλ. 2.110.9: τήν έξαγωγήν τήν έκ τού βίου τοίς σπουδαίοις. Και Πλούτ. Κοιν.ένν.
2.1063d: καί πολλούς μέν έξάγουσι <Στωικοί> τών σοφών. Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 3.1: ε ί ήδη
έξακτέον αυτόν.
11 Έπικ. προσφών. 38: Μικρός παντάπασιν φ πολλοί a Mat εύλογοι είς έξαγωγήν βίου.
12 Cramer, Excerpts Philos. 4.403: άποσφάξαι έαυτόν ύπέρ τής Ιδίας πάλεως...ώς προσέταξεν ή
Πυθία τινί άποσφάξαι έαυτύν.
° Διογ. Δ Βίοι 7.28: καί παραχρήμα έτελεύτησεν <Ζήνων>, άποπνίξας έαυτόν.
14 Προκοπ. Ίστορ. 7.38: ές τε τήν θάλασσαν καθεΐναι τό σώμα καί αύτίκα μάλα έξ άνθρώπων
όφανισθήναι.
15 Άπολλόδ. Μυθογρ. 2.159-160: Δηιάνειρα δέ αίσθομένη τό γεγονός έαυτήν άνήρτησεν.
16 Διογ. Δ Βίοι 1.117: είς Δελφούς άπό τού Κωρυκίου όρους αύτόν δισκήσαι.
σ Στράβ. Γεωγρ. 10.6(c486): τούς ύπέρ έξήκοντα έτη γεγονότος κωνειάζεσθαι.
* Διογ. Δ Βίοι 4.64: Μαθών τε 'Αντίπατρον φάρμακον πιόντα άποθανεΐν.
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γ. Ευθανασία

Η

έννοια

περισσότερο

του

στον

καλού

ευτυχή,

θανάτου

τον

ένδοξο

αποδίδεται

με

όρους

θάνατο, παρά στο

που

παραπέμπουν

σημερινό νόημα της

λύτρωσης δια του θανάτου: κάλλιστα άποθνήσκειν, εΰτελευτΟν2, εύχαρίστωςτελευτάν*. Οι
όψιμες

λέξεις

εύθανασία4,

εύθανατεΙΥ5,

εύθάνατος6

εύθανάτως7

έχο υ ν

το

ίδιο

περιεχόμενο του ευτυχούς θανάτου®.
Α νά λο γ ες

έννο ιες

διατυπώνονται

και με

περιφραστικό

τρόπο,

όπως βαδίως

φέρειν ιόν θάνατοί στον Αίσωπο και ευτυχών άποθνήσκειν10, καλώς άποθνήσκειν**1, άλύπως
άποθνήσκειν'2,

θΟττον άποθνήσκειν13 και

τών πόνων άπολύειν*4 στο

Δ ιο γένη

καταλήγοντας έτσι με έμμεση πια ορολογία ατη σημερινή έννοια
Αξιοσημείωτη

είναι

η

παρουσία

της

ξεχασμένης

σήμερα

Λαέρτιο,

της λύτρωσης.

αντίθετης

έννοιας

δυσθανστεΤν]5.

19 Προκοπ. Ίστορ. 11.23: σφΟς αύτοϋς έν ΙεροΤς τοΤς σφετέροις καθείρξαντες τούτους τε τούς
νεώς αύτίκα έμπρήσαντες ξυνδιεφθάρησαν ούδενΐ λόγψ
1 Ήρόδ. 1.30: τροπήν ποιήσας τών πολεμίων άπέθανε κάλλιστα.
2 Ήρόδ. 1.32: ε ί δέ τελευτήσει τόνβίον ευ.
3 Ήρόδ. 1.32: δ ςδ 'ά ν τελευτήση εύχαρίστως τόν βίον.
4 Ποσείδ ίππος, Μύρμηξ Cock 18: ων τοϊς θεοΤς άνθρωπος εύχεται τυχεΐν II τής εύθανασίας
κρεΤττον ούδέν εύχεται.
5 Στοβ. Έ κλ. 2.114.4: εύγηρετν γάρ είναι τύ μετά ποιοΟ γήρως διεξάγειν κατ'άρετήν,
εύθανστεϊν δέ τό μετά ποιοΟ θανάτου κστ'άρετήν τελευτάν. Πολύβ. 5.38.9. Ιώσηπ. Ίουδ. 'Αρχ. 9.4.5
6 Μένανδρ. Άλ. 3: θάνατοί εύθάνατος
7 Κρατΐν. Άδήλ 106.
8 Φίλων 1.182. Κικ. Άττ. 16. 7 ,3 . Αΰγουστ. παρά Suet. Oct. 99.
9 Αίσώπ. Μοθ. μυΤα: ύ λόγος, ότι βήδιον φέρουσι τόν θάνατον ο Ι άνθρωποι, άταν άβασανίστως
παρακολουθήση.
10 Διογ. Λ. Βίοι, 4.5. ΈρωτηθεΙς τΙ μακαριώτερον έν άνθρώποις, έφη, "εύτυχρύντα άποθανεΤν. *
" Διογ. Λ. Βίοι 10.126 τήν αυτήν είναι μελέτην τοΟ καλώς ζήν καί τοΟ καλώς άποθνήσκειν.
12 Μένανδρος, ΆλιεΤς, Cock 14: άπλούν γάρ ήν II τόνμή δυνάμενον ζήν άλύπως άποθανεΤν.
13 Διογ. Λ. Βίοι 2.120: οίνον προσενεγκάμενον όπως ΘΟττον άποθάνοι.
,4 Διογ. Λ. βίοι 6.18: τοΟ δ ’είπόντος, "τίςάνάπολύσειέ με τών πόνων;"
15
Πλούτ. Κόπων, 68-72: 'ούκ ευθύς άπήλλαξεν έαυτόν <Κάτων>, άλλά δυσθανατών έξέπεσε
τής κλίνης, καί ψόφον έποίησε.
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Ενδεικτική

τη* απουσία* λέξεω ν

με τη σημερινή έννοια

είναι η περιγραφή

πράξεων που παραπέμπουν σε ευθανασία, χωρίς αντίστοιχη ειδική ορο λογία , όπω*
είναι οι αφηγήσεις για το τέλος του Ηρακλή1, την αναζήτηση θανάτου εκ μέρους
του Φιλοκτήτη2 και την επίσκεψη του Δ ιο γένη στον κατάκοιτο Α ντισθ ένη3. Στην
πλατωνική ορολογία

πάντως, αφού στη συζήτηση για το σκόπιμο της θεραπείας

των ανιότως πασχόντων γίνεται χρήση των όρων ού θεραπεστέον4, μή θεραπεύειν56
,
7
έΟνάποθνήσκεινό, η συμπερασματική λέξη είναι το άποκτείνεπ?.

δ. Βρεφοκτονία-έκθεση

Ο λεκτικός διαχωρισμός των διαφόρων ηλικιών του παιδιού δεν ήταν ιδιαίτερα
σαφής στην αρχαιότητα8, έτσι:
ί.

η λέξη

βρέφος,

αντίθετα

από

το

σημερινό

περιορισμό

της

στο

ανθρώπινο

είδος, στην αρχαιότητα αφορούσε και τα ζώα9'

1 Απολλόδ. Μυθογρ. 2.159-160: Ηρακλής δέ έντειλάμενος Ύλλφ... εις Οίτην όρος, έκεΐ πυράν
ποιήσας έκέλευσεν έπιβάς ύφάπτειν. Μηδενός δέ toCtto πράττειν έθέλοντος, Ποίας παριών κατά
ζήτησιν ποιμνίων ύφήψε. Χωρίς ειδική ορολογία ηεριγράφεται το επεισόδιο και στον Λουκ.
Ερμότ. 746.7: πλοστους δέ καϊ δόξας καί ήδονάς καί όσα τοΟ σώματος, ταΟτα πάντα κάτω άφείς καί
άποδυσάμενος άνέρχεται, ώσπερ φασί τόν Ήρακλέα έν τή Οίτη κατακαυθέντα θεόν γενέσθαι.
2 Σοφ. Φιλοκτ. 797-803: ω Θάνατε Θάνατε, πώς άε\ καλούμενος II οστω κατ' ήμαρ ού δόνα
μολεΐν ποτέ; II ω τέκνον, ω γενναΐον, άλλά συλλαβών II τψ Λημνίφ τψδ *άνακαλουμένψ πυρϊ II έμπρησον;
ω γενναίε' κάγώ τοι ποτέ II τόν too Δ ιός παΐδ'άντί τώνδε τώνόπλωνΙΙδ νΟν συ σώζεις, το&τ'έπηξίωσα
δρΟν.
3 Διογ. Α. Βίοι 6.18: έτελεστησε δέ < Άνπσθένης> άρρωστίφ δτε καί Διογένης είσιών πρός
αστόν έφη, ”μήτι χρεία φίλου;” καί ποτέ n a p' αστόν ξιφίδιον έχων είσήλθε. τοΟ δ * είπόντος, *τίς &ν
άπολύσειέμε τών πόνων;" δείξαςτόξιφίδιον,έφη “τούτο” καί δς, ”τών πόνων,* είπον, ”ού τοΟ Q)v."
4 Πλάτ. Πολ 408b: ουδ 'επϊ τοστοις την τέχνην δεΐν είναι, ούδέ θεραπεστέον αστούς.
5 Πλάτ. Πολ. 407de: τόν μή δυνάμενον έν τη καθεστηκυίφ περιόδφ ζήν μή οίεσθαι δεΐν
θεραπεύειν.
6 Πλάτ. Πολ. 410a: όσοι μέν κατά σώμα τοιοΟτοι, άποθνήσκειν έάσουσιν.
7 Πλάτ. Πολ 410a: τους δέ κατά τήν ψυχήν κακοφυεϊς καί άνιάτους αύτοϊ άποκτενοΟσιν.
8 Πβ. Ποηαγεωργίου, Ο προσδιορισμό* των ηλικιών του ανθρώπου στην ελληνική
γλώσσα, σ. 9: η αδρή διαίρεση των ηλικιών του ανθρώπου αηό τις τρεις βαθμίδες των
αρχαίων Ελλήνων (παιδί, άνδρας, γέρος) έγινε σε πέντε στους Ρωμαίους και σε
περισσότερες στη νεότερη εποχή. Μαρτυρούνται όμως και περισσότερο αναλυτικές
υποδιαιρέσεις, όπως του Πολυδεύκη το 2ο αιώνο μ.Χ., Πβ. Παπαγεωργίου, σ. 14-15.
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ii.

ως βρέφος φαίνεται ότι αρχικά οριζόταν το έμβρυο, βρέφος κυέουσα}, βρέφος έν τ1)
γαστρί*1
2,

με

μ ετα γενέστερη

διεύρυνση

της

έννοιας

στο

νεο γέννη το 3 και το

νήπιο χωρίς να ξεκαθαρίζεται μέχρι ποιο ακριβώς όριο ηλικίας4'
ίϋ.

ομοίως οι λ έξεις παΐς5, παιδίον6, παιδάριον78
, τέκνον και αραιότερα νηπίαχρφ ή το
γεννηθέν9*

και το γεννώμενον}0 καλύπτουν αδιακρίτως την έννοια

του παιδιού,

κάθε ηλικίας11, έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η εκ των υστέρων ανίχνευση
της ηλικίας12’

9
Ήρόδ. 3.153: έγένετο τέρας τάδε- τών ο ΐ σιτοφόρων ήμιόνων μ(α έτεκε. 'Ως δέ... αύτός ό
Ζώπυρος είδε τό βρέφος.
1 Όμ. 7λ. Ψ 266. βρέφος ήμίονον κυέουσαν.
2 Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 41.10521 Τό βρέφος έν τή γαστρί φύσει τρέφεσθαι καθάπερ φυτόν.
3 Διόδ. Σικελ. 40.3.8: <5/ 'όλίγης δαπάνης έκτρεφομένων τώνβρεφών. Σωραν. Γυναικ. 2.10.1: ή
μαία τό βρέφος άποδεξαμένη. Πλούτ. Λυκ. 16: Όθεν ούδ' ύδατι τό βρέφη, άλλ' οίνφ περιέλουον α!
γυναίκες κ α ι Πλούτ. πρώτ.ψυχρ. 2.946: τό πνεΟμα λέγουσιν έν τοϊς σώμασι τών βρεφών τή ηεριψύξει
στομοΟσθαι κ α ι Πλούτ. Στωϊκ. έναντ. 41.1053d. γίγνεσθαι μέν γόρ φησι την ψυχήν όταν τό βρέφος
άποτεχθή. Σούδα: έγχυτίστρ ια ι.. .λέγεσθα ι κα ί τας μαίας τάς έκτιθείσας έν χύτραις τά βρέφη.
4 Αΐσχύλ. Άγαμ.1096: κλαιόμενα τάδε βρέφη. Πινδ. Όλ. 6.55: πορσαίνειν δόμεν Είλατίδφ
βρέφος. Εύρ. Βάκχ. 289: νέον βρέφος. ‘Απολλόδ. Μυθογρ. 3.103-104: κατέκρυψε το βρέφος... τό δέ
βρέ<ρος έκτεθέν και 3.118-119: άρπάσας τό βρέφος έκ τής πυράς και 3.148-150: δευτέρου δέ
γεννΟσθαι μέλλοντος βρέφους... ειπών τής πατρίδος γενέσθαι τον τταϊδα άτχώλειαν, έκθεΐναι τό
βρέφος έκέλευε. Πρίαμος δέ, ώς έγεννή9η τό βρέφος, δίδωσιν έκθεΐναι... Το δέ βρέφος πένθ'ήμέρας
ύπό άρκτου έτράφη. Ανθολ. Παλατ. 9.567: έκβρεφέος.
5 Ή σ Θεογ. 155: " Οσσοι γόρ Γαίης τε καί ΟύρανοΟ έξεγένοντο, II δεινότατοι παίδων. Ήρόδ.
1.53: ε ί τις οι τυγχάνει έων παΐς, τούτον άτχείπασθαι. Αριστοφ. Νεφ. 530-531: κούκ έξήν τχώ μοι
τέκειν, II έξέθηκα, παΐς δ ’ έτέρα τις λαβούσ' άνείλετο. Θεμίοτ. 325α: τοϋς παϊδας, οΟς τίκτουσιν αΐ
γυναίκες. Παυσ. Έ λλ. περ. 7.17.11: τεκούσης δέ τράγος περιεϊϊιε τον παΐδα έκκείμενον, Για την
ασάφεια πβ. Παησγεωργίου Ο προσδιορισμός των ηλικιών του ανθρώπου στην ελληνική
γλώσσα, ο. 175-176.
6 Ήρόδ. 1.117: ΤΩ βασιλεύ, έττείτε τταρέλαβον τό παιδίον. Πλάτ. Θεαίτ. 151c: μή άγρίαινε
ώσπερ at πρωτοτόκοι περί τά παιδία. Απολλόδ. Μυθογρ. 3.201: Ή δέ κρύφα τοΟ πατρός Εύμολπον
τεκούσα, ίναμή γένηται καταφανής, είς τόν βυθόν βίτττει τό παιδίον.
7 Πλούτ. Λυκ. 16. οι πρεσβύτατοι κσταμαθόντες τό παιδάριον ε ί μέν εύπογές είή καί
ρωμαλέον.
8 Orph. fr. 34: ούτοι δή ot Τ πάνες διέσπασαν, έτι νηπίαχρνδντα <Διόνυσον>.
9 Πλούτ. Λυκ. 16. Τό δέ γεννηθένούκ ήν κύριος ό γεννήοας τρέφειν.
10 Διον. Αλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2: άποκτιννύναι δέ μηδέν τών γεννημένων νεώτερον τριετούς.
11 Συμβαίνει συχνά να γίνεται στο ίδιο χωρίο αδιάκριτη χρήση των λέξεων παΐς και
βρέφος: Απολλόδ. Μυθογρ. 1.90-91: ή δέ γεννήσασα κρύφα διδύμους παϊδας έκτίθησιν. Έκκειμένων
δέ τών βρεφών... ίππος μία προσαξαμένη τή χηλή θστέρου τών βρεφών πέλιόν τι τού προσώπου μέρος
έποίησεν. Ό δέ ιπποφορβός άμφστέροας τους παΓδας άνελόμενος έθρεψε και 111.42: Ή δέ άγομένη
δύο γεννζι παϊδας. Συχνά στο ίδιο εδάφιο δηλώνεται το νεογέννητο ως βρέφος και ως
παιδίον: Αίλ. Ποικ. Ίστ. Β 7. ούκ έξεστιν άνδρΐ Θηβαίφ έκθεΐναι παιδίον, άλλ' έόν rj πένης ές τό
έσχατα ό τού παιδός πατήρ, έπϊ τάς άρχός κομίζειν έξ ώδίνων τών μητρώων συν τοϊς σπαργάνοις αυτά
α ϊ δέ παραλαβοΟσαι άποδίδονται τό βρέφος τφ τιμήν έλαχίστην δόντι. Και στον Ιωσήπ. Άπίων. 2.24:
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iv.

ο

ακριβής

προσδιορισμός

της

ηλικίας

γίνεται

συχνά

εφικτός

μόνο

με

το

επίθετο: έπιμασπδιοι παϊδες*, άποκεκυημένονβρέφος*1
2, άρπγέννητονβρέφος3.
Η ασάφεια αυτή της δήλωσης

της παιδικής ηλικίας επεκτείνετα ι

και στην

εικονογραφία, όπου δεν διαχωρίζονται με ακρίβεια οι ηλικιακές ομάδες, όπως θα
αναπτυχθεί παρακάτω.
Η ίδια ρευστότητα

υπάρχει ε ξ

άλλου και στη σημερινή καθομιλουμένη: το

μωρό στην κοιλιά, το μωρό μετά τη γέννηση που σιγά-σιγά, χωρίς σαφή χρονικά
όρια

γίνεται

νήπιο,

την

προσχολική

ηλικία.

Αντίθετη

είναι

η

αυστηρή

ιατρική

ταξινόμηση: έμβρυο έως τη γέννηση, νεογέννητο ως τον πρώτο μήνα, βρέφος ως
τον πρώτο χρόνο και νήπιο ως την προσχολική ηλικία.
Παρά την ανεύρεση χωρίων με σαφείς περιγραφές θανάτωσης νεογέννητω ν,
η

ορολογία

που

χρησιμοποιείται

δεν

είναι

καθόλου

ειδική:

άποκτιννύναι4,

διαφθείρειν5, ύστερον τοΟ τόκου διαφθείρειν6, τα έκγονα μη τρέφειν7. Η λέξη βρεφοκτόνος
απαντάται σχετικά αργά, τον 3ο αιώνα π.Χ.8 και η βρεφοκτονία μόλις τον 11ο μετά
Χριστό αιώνα9.

Τ ίν ε ς δ ο ί περί γόμων νόμοι; ... τέκνα τρέφειν άπαντα προσέταξεν, κα\ γυναιξίν όπεΤπε μήτ'άμβλοΟν
τά σπαρέν μήτε διαφθείρειν, άλλ ην φανείη τεκνοκτόνος άν ε!ή. Το ίδιο με τις λέξεις παιδάριον
και βρέφος που δηλώνουν το νεογέννητο: Πλούτ. Λυκ. 16. Tb δέ γεννηθέν ούκ ήν κύριος ό
γεννήσας τρέφειν, άλλ * έφερε εις τόπον τινό λέσχην καλούμενον, έν φ καθήμενοι τών φυλετών οί
πρεσβύτστοι κσταμαθόντες τό παιδάριον... ΌΘεν ούδ ‘ύδστι τά βρέφηt άλλ 'οίνφ περιέλουον.
12
Το φαινόμενο είναι συχνό στα αντίστοιχα μυθολογικά χωρία: Άπολλόδ. Μυθογρ.
2.27-29: τούς ίδίους άπώλλυον παϊδας και 2.58: ένα τών άστών παϊδα ο ί Θηβαίοι κστύ μήνα
προετίθεσαν αυτί) και 328: είτα βαστάσασα μετά νεκροΟ τοΟ παιδός ήλατο κατά βυθοΟ και 3.34-35:
Ό δε μεμηνώς Δρύαντα τόν παϊδα... πελέκει πλήξας άπέκτεινε και 3.42: Ή δέ άγομένη δύο γεννζι
παϊδας και 3.98-99: σφάξαντες ένα τών έπιχωρίων παϊδα, τοϊς ΙεροΤς τά τούτου σπλάχνα
συναναμίξαντες παρέθεσαν και 3.195: Ή δέ αναζητήσασα τήν άδελφήν κτείνει τόν παϊδα Ττυν.
1 Απολλόδ. Μυθογρ. 3.37: Α Ι δέ έν τύϊς όρεσι τούς έπιμαστιδίους έχουσαι παϊδας.
7 Σωραν. Γυναικ 2.10.1-5: πότερον άρρεν τό άποκεκυημένον έστίν ή Θήλυ.
3 Λουκ. Ένάλ. διάλ. 319.1: αυτήν τε καϊ τό βρέφος αυτής άρτιγέννητον.
4 Διον. Αλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2: άποκτιννύναι δέ μηδέν τών γεννωμένων.
5 Ιωσήπ. Απίων. 2.24: καί γυναιξίν άπεϊπε μήτ 'όμβλοΟν τό σπαρέν μήτε διαφθείρειν.
6 Δίων Χρυσ. 15.8: τύς δέ δούλας, τός μέν πρό τοΟ τόκου διαφθειρούσας, τάς δέ ύστερον.
7 Πλάτ. Πολ. 459de: κα\ τώνμέν <άρϊστων> τά έκγονα τρέφειν, τών δέ <φαυλστάτων> μή.
8 Λυκόφρα* Ιαμβογράφος 229.
9 Κωνσταντίνος Μανασσίν;. Χρονικά (d t Lidell-Scott, τ. A, ο. 507).
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Μαρτυρίες για έκθεση νεογέννητου είναι συχνές στα αρχαία κείμενα. Επειδή
η έκθεση

δεν

ε ίχ ε

πάντοτε

σκοπό

τη

θανάτωση,

χρησιμοποιείται

άλλη

κατά

περίσταση ορολογία:
i.

εάν

ή

έκθεση

δεν

σήμαινε

οπωσδήποτε

θανάτωση,

το

και

συνηθέστερο,

χρησιμοποιείται ο γενικός όρος έκθεϊναιν
ΐϊ.

εάν σκοπός της έκθεσης ήταν ο θάνατος του νεο γνο ύ , χρησιμοποιούνται όροι
όπως ές έρημίαν ρϊψαι1
2, άποκτιννύναι34
'

iii.

συχνά το κίνητρο

της έκθεσης πρέπει να α νιχνευθεί από τα συμφραζόμενα,

όταν ο όρος είναι ουδέτερος: κρύψαι4 ήδη από τον Ό μηρο, παΓς έκκφβνος5 ή έν
όδήλφ κστακρύψουσιν6, έκτιθέασιν78
.

ε . Έκτρωση - διακοπή της κύησης

Το

προϊόν

της

σύλληψης

μέχρι

τη

γέννηση

αποκσλείται,

όπως

και

στη

σημερινή ελληνική, κύημεβ ή έμβρυον9. Επίσης χρησιμοποιούνται έμμεσοι όροι όπως τό
έγκυούμενον]0,

τό κατά γαστρός]\ τό στταρέν]2, τό γεννώμενονΏ.

1 Στράβ. Γεωγρ. 5.2(c229): τούς δ ’ έξέθηκε πρός τόν Τίβεριν κατά τι πάτριον. Σούδα :
έγχυτίοτριαι ...λέγεσθαι έτι γε μην καί τάς μαίας τάς έκτιθείσας ένχύτραις τά βρέφη.
2 Αίλ. Ποικ. Ίστ. Β.7: ούκ έξεστιν άνδρΐ Θηβαίφ έκθεϊΥαι παιδίον ουδέ ές έρημίαν αύτό βϊψαι.
Σούδα: έκτιθέναι τά βρέφη αντί τοΟ είς βοράν Θηρίοις ή καϊ άλλως είς διαφθοράν παρστιθέναι έπ '
έρημίαις και
3 Διον. Άλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2: άποκπννύναι δέ μηδέν τών Υεννωμένων νεώτερον τριετοΟς,
πλην ε ΐτ ι γένοπο παιδίον άνάπηρον ή τέρας...* τούτα δ ούκ έκώλυσεν έκτιθέναι.
4 Όμ. 7λ. Σ.397: κρύψαι χωλόν έόντα.
5 Παυσ. Ελλ. περ. 7,17.11: τεκούσης δέ τράγος περιεΤπε τόν παΤδα έκκείμενον.
6 Πλάτ. Πολ. 460c: τά δέ τών χειρόνων <έκγονα>, καϊ έάν τι τών έτέρων άνάπηρον γίγνηται, έν
άπορρήτφ τε καί άδήλφ κστακρύψουσιν ώς πρέπει. Ενδιαφέρουσα είναι η χρήση της ίδιας λέξης
με την έννοια της απόκρυψης, και στον Όμηρο, ό.π.
7 Θεμίστ. 325α: τούς παΐδας, οΰς τίκτουσιν αί γυναίκες, έκτιθέασιν είς έρημίαν.
8 Πλάτ. Πολ. 461c. μήδ 'είς φβς έκφέρειν κύημα μηδέ γ 'έν, έάν γένηται.
9 ‘ Αέτ. άρεσκ. 5.15.2: ώσπερ γάρ τους καρπούς μέρη τών φυτών όντας πεπαινομένους
άπορρεϊν, οΰτω καί τό έμβρυον. Γαλ. δρ. ίατρ. Κ.19.451-452: έπειδή γάρ κινεΤται καί τό έμβρυον. Γαλ.
είζώον Κ.19.180: ε( ζ&ον τό έμβρυον; Ομοίως Λουκ. θεών διάλ. 228.2: άνστεμόντα τήν γαστέρα τής
γυναικός άνακομίσαι άτελές έτι αύτψ τό έμβρυον έπτάμηνον.
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Η

αηοβολή-οηώλεια

αρχαιότητα

ανάλογα

του

με

τη

κυήματος
διάρκεια

δεν

της

διαφοροποιείται

κύησης.

Στην

λεκτικό

Ιπποκρατική

στην

συλλογή

δηλώνεται το γ εγο νό ς ως φθορή\ διαφθορή*1
2, άποψθορή34 ή έξάμβλωσις4 ανεξαρτήτως
χρόνου και αιτίας διακοπής της κύησης. Ελαφρώς διαφοροποιείται η αποβολή

της

πρώτης εβδομάδος ως έκρύσεις56 και των 4 0 πρώτων ημερών ως τρωσμόςήτρωσμοΡ.
Μ ολονότι
ηροκλητή

στην

έκτρωση,

Ιπποκρατικά κείμενα

πράξη θα
δεν

υπήρχε σαφής

φαίνεται

οι αναφορές

να

στα

διάκριση

της

χρησιμοποιείται

εκτρωτικά μέσα

αυτόματης

άλλη
γίνονται

από

ορολογία .
με

ένα

την
Στα

πλήθος

ονομάτων7*: έκβόλια, διεκβόλια, άμβλωτικά, φθόρια9.
Ο
αβέβαιο
Γαληνό

όρος
αν

άμβλωσις

παρέπεμηε

αναφέρεται

συναντάται

ο

βέβαιο

ο όρος

αν

όρος

ότι

υπήρχε
στην
ο

λοιπόν

προκλητή,
όρος

έξάμβλωσις

Ιπποκρατικό

"εγκληματική"

άμβλωσις

που

άμβλωσις των

στο

ηροϋπήρχε

σαφέστατα

Αττικών

έχει

που από

λ εξιλ ό γ ιο ,

διακοπή
ήδη
ηθική
το

επί

της

όμως

κύησης.

Στο

μακρόν9,

χροιά10.

Γαληνό

είναι

Δ εν

ακόμη
είναι

αντιπαρατίθεται

10 θέωνος, Προγνμνάσμστα, 166 (Λυσίας, Sprengel 2.69.10): ε ( τό έτι έγκυούμενον άνθρωπός
έστι
η Σωραν. Γυναικ 2.10.2: συναδικοΟσαι τό κατά γαστρός. Γαλ. ε ΐ ζώον, Κ.19.180: πΟς ουν
έπισκήπτεις τό κατά γαστρός μη φ ον είναι λέγων;
13 Ιωσήπ. Άπίων. 2.24: καί γυναιξίν άπεΟτε μήτ άμβλοΟν τό σπαρένμήτε διαφθείρειν.
13 Πλοία. Λυκ. 14: ώς ή τε των γεννωμένων βίζωσις Ισχμράν έν ίσχυροΤς σώμασιν άρχήν
λαβοΟσα βλαστάνοι βέλτιον.
1 Ιπποκρ. Έπιδημ. τ.Β\ L, 5,86.
2 Ίπποκρ. άφόρ. L8.452.238: m
Hv δ ' έκ διαφθορης καθάρσιος όδυνώδης ζ . Για όλη τη
διάρκεια της κύησης: Ιπποκρ. άφόρ. L8.454.240: Καί ήτις άνμή δύνηται διστελεΤν τους δέκα μήνας
κΰουσα, άλλά διαψθείρη. Ιπποκρ, Έπιδημ. τ.Ζ\ L, 5,450.
3 Ίπποκρ. Έπιδημ. τ.ΣΤ\ L5.266. Η μαρτυρία και στο Γαληνό: Γαλ. ύπόμν/Ιπποκρ.
Κ. 17.1.799: Ό καλοΟσινάμβλωσινοΙ Αττικοί τοϋτο συνήθως Ιπποκράτης άποφθοράνόνομάζει
4 Ιπποκράτους, φύα. παιδ. L7.504.
5 Ιπποκρ. Έπταμ. L7.448.
6 Ιπποκρ. Έπταμ. L7.446. Ιπποκρ, Γι/ναικ. L, 8.234,240.
7 Κάδος, Ρόζος, *Αι εκτρώσεις κατά τους Ιηποκροτείους ιατρούς*, σ. 453-454.
• Ιπποκρ. Όρκος L4.630: όμοίως δέ ουδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω.
9 Γαλ. ϋπόμν. Ίπποκρ. Κ. 17.1,799: Ό καλοΟσιν άμβλωσιν ο ί 'Αττικοί τοΰτο συνήθως Ιππο
κράτης άποφθοραν όνομάζει Ομοίως Όρειβ. Ίατρ.Συναγ. τ.4, σελ 636.
10 Γαλ. ει φ ον, Κ.19.179: ε ( γάρ όταν μη φ α ήν, ούκ άν έκόλασαν <ΛυκοΟργος καί Σόλων>
τοϊς νόμοις φανερώς τιμωρησάμενοι τούς αΜους της έξαμβλώσεως.
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στον Ιπποκράτειο άηοφθορά έ χ ε ι ηθικό βάρος. Σαφέστερη είναι η νομικέ μαρτυρία:
στο Λυσία η άμβλωσις συνδυάζεται σαφέστατα με απονομή ευθυνών1.
Εκτός

από

τους

ιατρούς,

ο

Πλάτων

χρησιμοποιεί

τον

αόριστο

και

ηθικά

ουδέτερο όρο μή ε ις φως έκφέρειν κύημα2. Στον Α ριστοτέλη έχουν καθιερωθεί με το
σημερινό τους περιεχόμενο οι όροι άμβλωσις3, και έκτρωσις4, ωστόσο συναντώνται
και,

χαμένοι

σήμερα,

Ιηποκράτειοι

όροι:

έκτρωσμός5. Στο

διακοπή της κύησης περιγράφεται χωρίς ειδικό
εμπεριέχει

ωστόσο

κάποιο ηθικό βάρος

σε

Δίωνα

Χρυσόστομο

η

όρο: ιτρό τοΟ τόκου διαφθείρειν6, που

σχέση

με

τον

ουδέτερο

πλατωνικό

όρο, που προαναφέρθηκε. Στον Ιώσηπο το άμβλοΟν χρησιμοποιείται πια καθαρά για
την "εγκληματική"

διακοπή

της κύησης78 και στον

Προκόπιο η έθελουσία άμβλωσις

είναι μίασμα και ισοδύναμη με παιδοκτονία.

' Θέωνος, Προγυμνάσμστα, 165-166 (Sprengel 2.69.5-1 Α):ΟγιεΤται... ε ί άνεύθυνα τά τΟν
άμβλώσεων ταΤς γυναιξί.
2 Πλάτ. Πολ. 461c: μήδ' είς φώς έκφέρειν κύημα μηδέ γ ’ έν. έάν γένηται. Ο Πλάτων
χρησιμοποιεί ουδέτερες λέξεις και για τη θανάτωση του μειονεκτικού βρέφους: Πλάτ.
Θεαίτ. 160e-161a: σκοπουμένους μή λάθη ήμΟς ούκ άξιονδν τροφής τό γιγνόμενον.
3 Άριστστ. Πολ nr. 1335Μ9-26: πρίν αίσθησιν έγγενέσθαι καί ζωήν έμποιείσθαι δ ει τήν
όμβλωσιν.
* Άριστατ. ΠροΠβ. Τμήμα Α’, 9.
5 Άριστστ. Ζφων Ίστ. Ζ\ 3.
6 Δίων Χρυσ. 15.8: τός δέ δούλας τούναντίον, τάς μέν πρό τοΟ τόκου διαφθειρούσας.
7 ' Ιωσήπ. 'Απίων. 2.24: τέκνα τρέφειν άπαντα προσέταξεν, καί γυναιξίν άπείπε μήτ 'άμβλοΟν τύ
σπαρέν μήτε διαφθείρειν, άλλ 'ήν φανείη τεκνοκτόνος άν είη.
8 Προκοπ. Ίστορ. 10.3: καί γυναικ! <Θεοδώρφ> πλησιάζειν άλλα τε περιβεβλημένη μεγάλα
μιάσματα καί παιδοκτονίας πολλάς έθελουσίων άμβλώσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Τ Α Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

& θάνατε θάνατε, πδ)ς άε! καλούμενος
ούτω κστ 'ήμαρ ού δύνα μολεϊν πστε;

Το φαινόμενο της αυτοκτονίας στο μύθο έ χ ε ι μ ελετη θ εί εκτενώ ς, προφανώς
λόγω του εντυπωσιακού της απόφασης και της πράξης, της αφθονίας μυθολογικών
αναφορών και

της ικανότητας

του μύθου

να

αναδεικνύει ενδιαφέρουσες

των σκοτεινών

κίνητρων του εκουσίου θανάτου1. Ανά λογης

τύχει

μύθοι

και

οι

που

περιγράφουν

εκθέσεις

ηρωικών

πτυχές

μεταχείρισης

έχο υ ν

νεογνώ ν,

καθώς

υποστηρίζεται ότι παραπέμπουν σε μυητικές τ ε λ ετ ές . Λ ιγό τερ ο δημοφιλείς είναι οι
μύθοι

που

ακριβώς

ενδιαφέρουν

την

παρούσα

θανάτωσης από ηάσχοντες ήρωες, η έκθεση

μελέτη:

η

αναζήτηση

λυτρωτικής

του δύσμορφου νεο γέννη το υ

και η

παρέμβαση στην κύηση κοι στο έμβρυο.
Η
καθώς

προσέγγιση
περικλείουν

των
πολλές

μύθων,

μολονότι

σκοτεινές

πτυχές

γοητευτική,
της

είναι

ανθρώπινης

παρακινδυνευμένη,
εμπειρίας

και

της

1
Πβ. Ιοταυχ, Βίαιοι θάνατοι γυναικών στην Τραγωδία. Von Hoof, From Autothanasfa
to Suicide, a. 6.
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ψυχής. Η ερμηνευτική απόσταση από την ταύτιση του μύθου με την τελετουργία1
μέχρι

την

αναγωγή

του

μύθου

του

Οιδίποδα

από

το

Freud

σε

πασίγνωστο

πολιτισμικό σύμβολο του συρμού2, είνα ι βέβαια πολύ μεγάλη. Το παρήγορο είναι
ότι οι ερμηνείες

των μύθων έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα κείμενα και τα

γεγονότα που περιγράφουν παραμένουν τα ίδια' η παρούσα μελέτη αρκείται μόνο
στην

αναζήτηση

κάποιων

συμβόλων

ή

κάποιων

αφετηριών

στη

στάση

της

λυτρωτικής θανάτωσης.

1. Εκούσιος θάνατος

Οι αθάνατοι θ εοί δεν μπορούν βέβαια να αυτοκτονήσουν3* οι αυτόχειρες της
μυθολογίας είναι θνητοί ήρωες που ωθούνται, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, στην
απόφασή τους από καθημερινές καταστάσεις, όπως:
i.

τύψεις: η Δηιάνειρα για το τέλος του Ηρακλή4, η Οινώνη μετανοήσασα για την
άρνηση θεραπείας του Αλέζανδρου-Πάρι5, η Φαίδρα για την ερωτική απόρριψη
από τον Ιππόλυτο και για το θάνατό του6, η Θεμιστώ του Αθάμαντα για την

1 Πβ. Ε. Leach: Myth implies ritual, ritual implies myth, they are one and the same,
(cit. Versnel, "Greek Myth and Ritual: The Case of Kronos", σ. 121, όπου μάλιστα αυτή η
δήλωση χαρακτηρίζεται ως μια θέση σε μια ατελείωτη συζήτηση, stand in a discussion that
can have no end),
2 Πβ. Bremmer, "Oedipus", σ. 41-59.
3 Αυτή η θεολογική παραδοζότητα, η ασύμβατη με την παντοδυναμία των θεών, ή
του μοναδικού Θεού αργότερα, θεωρήθηκε από τον Πλίνιο [Naturalls Historia 2.27) ως
παρηγοριά στην ανθρώπινη αδυναμία, που μπορεί τουλάχιστον να ζεφύγει με την
αυτοκτονία από τις συμφορές της ζωής, πβ. Van Hoof, Autothanasia.
4 'Απολλόδ. 2.159. Δηιάνειρα δέ αίσθομένη τό γεγονός έαι/την άνήρτησεν. Πβ. Grimal,
Λεξικό, σ. 167
5 'Απολλόδ. 3.155. Τόν δέ < Άλέξανδρον> 'Ελένην έκ Σπάρτης άρπάσαι, πολεμουμένης δέ
Τροίας τοξευθέντα ύπό Φιλοκτήτου τόξοις Ήρακλείοις πρός ΟΙνώνην έπανελθεΐν είς Ίδην. Ή δέ
μνησικακοΟσα θεραπεύσειν ούκ έφη. !Αλέξανδρος μέν οΰν είς Τροίαν κομιζόμενος έτελεύτα, Οίνώνη
δέ μετανοήσασα τό πρός θεραπείαν φάρμακα έφερε, κα\ κσταλαβοΟσα αυτόν νεκρόν έαυτήν
άνήρτησεν. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 507.
6 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 678.
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κατά λάθος δολοφονία των παιδιών της1, ο Ασσάων για την υπαιτιότητα του
στην αυτοκτονία της κόρης του Νιόβης2*
ϋ.

ντροπή: ο Νυκτεύς άθυμήσας για το ολίσθημα της κόρης του3, ο Αίας για την
παραφροσύνη του4, η Ιοκάστη για την αιμομιξία της5,

ηϊ.

απελπισία και αδιέξοδο: η Αντιγόνη μετά την καταδίκη της από τον Κρέοντα 6,
η Ασπαλίς για να αποφύγει την αρπαγή της από τον τύραννο Μ ελ ιτ έα , γιο
του Δία7*, η Νιόβη μετά το φόνο των παιδιών της, στη λυδική παραλλαγή του
μύθου®*

ίν,

αγάπη στον ήδη νεκρό: η Κένταυρος Υλονόμη στον Κένταυρο

Κύλλαρο9, η

Αίθρα στον γιο της Θ ησέα 10, η Άλκηστις στο σύζυγό της Άδμητο11, η Ευάδνη
στο σύζυγό της Καηανέα12, ο γιος του Κρέοντα Αίμων στην αγαπημένη του
Αντιγόνη13, η Ευρυδίκη του Κρέοντα στο γιο της Αίμονα14*
Ανιχνεύονται

όμως

και

πράξεις

εκουσίου

θανάτου

για

πιο

ασυνήθιστες

καταστάσεις, όπως:

1 Πβ. Grimol, Λεξικό, σ. 43.
2 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 115.
3 Απολλόδ. 3.42. 'Αντιόπη θυγάτηρ ήν Νυκτέως τούτη Ζεϋς συνήλθεν. Ή δέ ώς έγκυος
έγένετο τοΟ πστρός άπειλοΟντος είς Σικυώνα άποδιδράσκει πράς Έπωπέα καί τούτφ γαμεΤται.
Νυκτεύς δέ άθυμήσας έαυτόν φονεύει, δοϋς έντολάς Λύκφ παρά Έπωπέως καί παρά Αντιόπης λαβεΐν
δ(κας. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 486.
4 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 51
5 'Απολλόδ. 3.56. Φανέντων δέ ύστερον τ©ν λανθανόντων, Ίοκάστη μέν έ ξ άγχόνης έαι/τήν
άνήρτησεν. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 317.
6 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 90.
7 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 115.
® Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 115.
9 Πβ. Grimol, Λεξικό, σ. 384.
10 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 57.
11 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 73.
12 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 219.
13 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 90.
14 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 225.
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ι.

πράξεις

αυτοθυσίας1:

η

κόρη

του

Ηρακλή

ΜακαρΓα

για

νίκη

τη

των

Ηρσκλειδών2, ο Μ ενοικεύς του Κρέοντα για τη σωτηρία της Θήβας3.
Η.

αυτοκτονία με θεϊκή παρέμβαση, όπως της Ινούς-Λευκοθέας από μανία4 ή το
κρέμασμα της Εκάτης στο ιερό της Άρτεμης στην Έφ εσο5.
Α ξίζ ει

αυτοκτονίας,

να
οι

σημειωθεί

ότι

άντρες

κατά

όσον

αφορά

κανόνα

το

τεχνικό

χρησιμοποιούν

μέσο
όπλα

της
και

μυθολογικής
οι

γυναίκες

απαγχονίζονται6.

1 Η λεγάμενη 'αλτρουιστική αυτοκτονία*, Πβ. Durkheim, Κοινωνικές αιτίες της
αυτοκτονίας, σ. 239-268.
2 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 424.
3 Πβ. Grimal, Λ εξικό, σ. 445.
4 Άπολλόδ. 1.84: Άθάμας δέ ύστερον διά μήνιν "Ηρας..., Ινώ δέ Μελικέρτην μεθ' έαυτης είς
πέλαγος έρριψεν. και Άπολλόδ. 3.28. Άγανακτήσασα δέ Ήρα μανίαν αύτοΐς ένέβαλε,... Ίνώ δέ τόν
Μελικέρτην είς πεπυρωμένον λέβητα ρίψασα, εΐτα βαστάσασα μετά νεκρού τού παιδός ήλατο κατά
βυθού.
5 Ένας μύθος που ερμηνεύεται ως παραλλαγή του ετήσιου θανάτου της Άρτεμης.
Σε άλλη παραλλαγή στη Φθία το alter ego της απαγχονιζόμενης Αρτεμης ήταν η
Ασπαλίς. Πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 61.
6 Πβ. Bremmer, "Oedipus”, σ. 52’ Loraux, Βίαιοι θάνατοι γυναικών στην Τραγωδία,
σ. 52-59. Για τις ομοιότητες ανάμεσα στις μυθικές αυτοκτονίες γυναικών Πβ. Van Hoof,
From Autothanasia to Saicide, σ. 22-26.
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2. Λυτρωτική θανάτωση

Xe

αντίθεση

με

τις

πολυάριθμες

μαρτυρίες

για

τον

εκούσιο

θάνατο,

οι

μυθολογικές αναφορές της λυτρωτικής θανάτωσης περιορίζονται στις αφηγήσεις για
το

τέλος

του

Ηρακλή

και

του

Φ ιλοκτήτη.

Αυτές

οι

δυο

αφηγήσεις

ωστόσο

περιέχουν αρκετά σημεία που απασχολούν ακόμη την ηθική της ευθανασίας.
Στην επικρατέστερη παραλλαγή
ήρωσς, ένα

αναμφισβήτητο

απροειδοποίητα
Ν έσσου.

τον

πιο

Υποφέροντας

υπόδειγμα

αβάσταχτο
από

αυτήν

του μύθου για το θάνατο
αξιοθαύμαστης
πόνο,
την

με

τον

παράδοξη

σωματικής

του Ηρακλή1, ο
υγεία ς,

δηλητηριασμένο
κατάσταση

δοκίμασε

χιτώνα

του

ασθένειας

που

κατέτρωγε τις σάρκες του και δεν ε ίχ ε άλλη γιατρειά παρά το θάνατο, ζήτησε
οπό τους ακόλουθους του να τον κάψουν* εκείνοι ετοίμασαν τα ξύλα της πυράς
στην Ο ίτη, δίσταζαν όμως να τα ανάψουν. Ο

ήρωας υπέφερε πάνω στα ξύλα,

καταβφρωσκόμενακ;ϋπΙτοθχπ®νος2ι εν μέσω προφανώς των αμήχανων ακολούθων του,
έως ότου να περάσει ο Φιλοκτήτης του Ποίαντα, πηγαίνοντας από τη Θ εσσα λία
στους Δελφούς (ή ο Ποίας αναζητώντας στην Οίτη τα χαμένα του πρόβατα), με

1 Πβ. March, The Creative Poet, o. ix και 49*77 και την εικόνα 27 (αττικός
ερυθρόμορφος κρατήρας, του 560 περίπου η. X., Ρώμη, Villa Giulia 11688), με τον Ηρακλή
οτην πυρά και την Αθηνά να του παραστέκει και την εικόνα 28 (αττικός ερυθρόμορφος
κωδωνόοχημος κύλικας από το ζωγράφο του Κάδμου, του 410 περίπου η. X., Museum
Antiker Kleinkunst του Μονάχου 2360), με την πυρά και την σποθέωοη του ήρωα, πάνω
σε όρμο με την Αθηνά.
2 Η φράση αποδίδεται στον Επίκουρο: Δισγ. Α Βίοι 10.137: αύτοηαθώς οδν φεύγομεν τήν
άλγηδόνα, Γνακαΐό ΗρακλήςκστοβιβρωσκόμενοςύπότοΟχπώνοςβοζϊ,
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ανταμοιβή για τη λύτρωση το περίφημο τόξο του Ηρακλή1. Ο μύθος καταλήγει στη
θέωση του Ηρακλή2.
Σύμφωνα με άλλη παραλλαγή, ο ήρωας για να απαλλαγεί από τους πόνους
έπεσε και πνίγηκε

στις

πήγες

των Θερμοπυλών3. Είναι δύσκολη η χρονολόγηση

της παραλλαγής για την πυρά στην Ο ίτη’ σαφώς ήταν γνωστή όταν ο Σοφοκλής
έγραφε

τις

Τραχίνιες, ε ζ

άλλου

υπάρχουν

ανασκαφικές

ενδείξεις

λατρείας

του

Ηρακλή με πυρές στην κορυφή της Οίτης, ήδη οπό την αρχαϊκή εποχή4.
Ο

μύθος

γραμματεία:

Οι

αυτός
Κυνικοί

ε ίχ ε
είχα ν

ήδη

απασχολήσει

τον

Ηρακλή

χρησιμοποιεί την οδύνη του θανάτου

ως

αρκετά
γενικό

την

αρχαία

πρότυπο56
, ο

Ελληνική
Επίκουρος

του ήρωα για να στηρίζει τη θεωρία του

περί πόνου και ηδονής5, ο Λουκιανός παραλληλίζει την πυρά με τη φιλοσοφία78
.
Ο

Φιλοκτήτης-λυτρωτής

του

Ηρακλή,

πολλά

χρόνια

μετά,

πληγωμένος,

εγκαταλελειμμένος από τους συντρόφους του στη Λήμνο και δοκιμάζοντας ο ίδιος
ανυπόφορους πόνους, αναζήτησε τον ίδιο θάνατο μέσα στη φωτιά, πυρί έμπρησοιΡ.

1 Άπολλόδ. Μυθογρ. 2.159: Ηρακλής δέ έντειλάμενος Ύλλφ, δς έκ Δηιανείρας f\v αύτψ τταϊς
πρεσβύτερος, Ίόλην άνδρωθέντα γήμαι, εις Οίτην όρος (έστι δέ το£πο Τραχινίων), έκεΐπυράν ποιήσας
έκέλευσεν έπιβάς ύφάπτειν. Μηδενός δέ τοϋτο πράττειν έθέλοντος, Ποιας παρών κατά ζήτησιν
ποιμνίων ύφήψε. Τούτφ καί τό τόξα έδωρήσατο Ηρακλής. Σοφ. Τραχ. 1214 και Διόδωρος Σικελιώτης
4.38.4. Πβ. Κερένυι, Μ υθολογία σ. 445.
2 Απολλόδ. Μυθογρ. 2.160. Καιομένης δέ τής πυρΟς λέγεται νέφος ύποστάν μετά βροντής
αυτόν εις ούρανόν άνάπέμψαι έκεX δέ τυχών άθανασίας και διαλλαγεϊς Ήρφ τήν έκείνης θυγατέρα 0
Ηβην έγημεν, έξ ής αύτψ παΓδες Άλεξιάρης καϊ Ανίκητος έγένοντο.
3 Τζέτζης, σχόλια Λυκόφρ. 50.
4 Πβ. March, The Creative Poet, σ. 49-77. Γιο ονθρωποθυσίες μέ χρήση φωτιάς Πβ.
Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 4, σ. 173.
5 Ο ήρωας ήταν πρότυπο κόπων και καρτερίας για τους Κυνικούς: Διογ. Λ. Βίοι, 6.2.
καί ότι ό πόνος άγαθόν συνέστησε < Άντισθένης> διά τοΟ μεγάλου Ήρακλέους. Όπως θα φανεί
παρακάτω οι Κυνικοί πρόσφεραν πολλά στην εζέλιζη της ιδέας του λυτρωτικού θανάτου.
6 Διογ. Λ. Βίοι 10.137: αύτοπαθώς ουν φεύγομεν τήν άλγηδόνα. [να καί ό ' Ηρακλής
κσταβιβρωσκόμενος υπό τοΟ χιτώνος βοφ,
7 ΛουκιανοΟ Έρμότιμος ή Περί αιρέσεων 746.7: πλούτους δέ καί δόξας καί ήδονάς καί δσα
τοΟ σώματος, ταΟτα πάντα κάτω άφεϊς καϊ άποδυσάμενος άνέρχεται, ώσπερ φασί τόν Ήρακλέα έν τή
O fnj κατακαυθέντα θεόν γενέσθαι.
8 Σοφ. Φιλοκτ. 797-803: ώ Θάνατε Θάνατε, πώς άεΐ καλούμενος II ουτω κατ' ήμαρ ου δύνα
μολεΐν ποτέ; II ώ τέκνον, ω γενναϊον, άλλά συλλαβών II τφ Λημνίφ τψδ'άνακαλουμένφ πυρϊ II έμπρησον,
ω γενναίε' κόγώ τοι ποτέ II τόν τοΟ Διάς παΐδ'άντί τώνδε τών όπλων II δ νΟν συ σώζεις, τοΟτ'έπηξίωσα
δρΟν. Πβ. Goyens-Slezokowa, "L1 initiation dans le Philoctdte de Sophocle", σ. 135-152.
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Το τέλο ς του όμως Sev είνα ι το ίδιο, καθώς θεραπεύεται από την ασθένεια του.
Ο

μύθος

του

Φιλοκτήτη

έχει

τύχει

ιδιαίτερης

προσοχής

και

από

την

αρχαία

ελληνική και από τη σύγχρονη γραμματεία1.
Στοιχεία

που

αξίζουν

να

τονιστούν

παραπάνω

στις

μυθολογικές

αυτές

απαρχές της ευθανασίας είναι:
i.

η ηροθανάτια διευθέτηση των λεπτομερειών της ταφής (ο Ηρακλής κανόνισε
να μείνει μυστικός ο τόπος της ταφής)2 και των οικογενειακώ ν εκκρεμοτήτων,

‘

Ηρακλής δέ έντειλάμενος Ύλλφ Ίόληνγήμαι, με το πνεύμα μιας αποχώρησης με τάξη3*
ϋ.

η επιλογή
λύτρωση,

της θανάτωσης
οι

ήρωες,

επικαλούνται

γίνονται αυτόχειρες, με
σκηνικό

από

την

σπό χέρι

το μύθο

άρνηση

των

άλλου: μολονότι

τον

Θ ά να το,

το

επιθυμητό είναι

δ θάνατε Θάνατε,

αλλά

η

δεν

να επιμένει στη διαφορά αυτή στο μακρύ

ακολούθων

του

Ηρακλή

ως

την

άφιξη

του

Φιλοκτήτη*
ίϋ.

ο δισταγμός των αποδεκτών της έκκλησης του ετοιμοθάνατου, σαφής και από
την αφήγηση του Απολλόδωρου, μηδενός δέ τοΟτο ττράττειν έθέλοντος και από το
ρήμα έπηξίωσα του Σοφοκλή.

ίν.

η

απροσδόκητα

πλούσια

αμοιβή:

δεν

ήταν

ένα

συνηθισμένο

δώρο,

αλλά

ακριβώς τα τόξα που θα σώσουν τη ζωή του Φιλοκτήτη και θα κυριεύσουν το
Ίλιο*
ν.

η έλλειψη στα σχετικά χωρία κάθε αποτροπιασμού ή καταδίκης για τη βοήθεια
στο θάνατο*

vi.

η ε ξ ίσου ουδέτερη αναφορά της άρνησης όλων των άλλω ν, μηδενός δέ τοΟτο
ηράττζτν έθέλσντος.'

1 Πβ. Περυοινάκης, "Ο Φιλοκτήτη$ του Σοφοκλή, σ. 63*86.
2 Πβ. Grimal, Λεξικό, ο. 270*271.
3 Η ηρογρομματιομένη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων αποτελεί
ονοφοράς των συγχρόνων υηερμάχων της ευθανασίας.

βασικό

σημείο
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νϋ. το ευτυχές

τέλο ς

της οδυνηρής διαδικασίας, με την αποθέωση του Ηρακλή*

εφόσον ο θάνατος ήταν αναπόφευκτος, το τέλος σκηνοθετείται έτσι που οι
μετέχοντες να αποχωρήσουν κατά το δυνατόν ικανοποιημένοι'
viii. η κοινωνικότητα και εν τ έλ ει η αμοιβαιότητα της λύτρωσης, με τον Φιλοκτήτη
να γίνεται από χορηγός υποψήφιος θανάτου’
ιχ. η

δυσχέρεια

διάκρισης

και

αξιολόγησης

των

αιτημάτων

των

υποψηφίων;

ο

Ηρακλής οπωσδήποτε λυτρώθηκε, η ασθένεια όμως του Φ ιλοκτήτη, παρά τους
πόνους

του,

εν

τ έ λ ει

θεραπεύτηκε

από

τους

γιατρούς

των

Αχαιών

στην

Τροία.

Οπωσδήποτε ο Ηρακλής δεν ήταν ένας κοινός θνητός, αλλά γιος του Δία
προορισμένος για μεγάλα κατορθώματα και για την αθανασία1. Ω στόσο αυτό που
ενδιαφέρει εδώ, δεν είναι τόσο η αποθέωση, όσο οι συνθήκες του θανάτου του’
εξ άλλου η αποθέωση δεν ήταν δεδομένη σε όλες τις παραλλαγές2.

Η διεκδίκηση του ετοιμοθάνατου ή του νεκρού από το θάνατο

Αν

ο

Φιλοκτήτης

βοήθησε

να

πεθάνει

ο

Ηρακλής

και

ανταμείφθπκε,

ο

γιατρός Ασκληπιός έκα νε το αντίθετο; χρησιμοποιώντας το αίμα της Γοργόνας σαν
δηλητήριο ή σαν φάρμακο κατά περίπτωση, ε ίχ ε την ικανότητα να επαναφέρει στη
ζωή τους νεκρούς3 και τιμωρήθηκε γι αυτό με κεραυνό από το Δ ία 4: Αναφέρονται

1 Πβ. Loraux, "H^ractes", σ. 492-498 και Pralon, "Les travaux d* Hfiraclds", σ. 5-17
2 Πβ. March. The Creative Poet, a. 49-77.
3 Άπολλόδ. Μυθογρ. 3.120. Kal γενόμενος <Άσκληπιάς> χειρουργικός καί τήν τέχνην
άσκήσας έηΐ πολύ ού μόνον έκώλυέ τινας όποθνήσκειν, άλλ 'άνήγειρε καί τους άποθανόντας- παρά
γάρ Άθηνός λαβών τό έκ τών φλεβών τής Γοργόνος jbutv αίμα, τφ μέν έκ τών άριστερών βυέντι πρός
φθοράν άνθρώπων έχρήτο, τφ δέ έκ τών δεξιών πρός σωτηρίαν, καί διά τούτο τούς τεθνηκότας
άνήγειρεν.
4 Μετά την κατακεραύνωσή του σχημάτισε τον αστερισμό του Οφιούχου. Για
εκδίκηση ο Απόλλων τύφλωσε τους Κύκλωπες. Πβ. Grimal, Λεξικό, ο. 114.
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αρκετέ*

τέτοιες

αναοτάσει*

νεκρών: ο Καηανεύ*, ο Λυκούργο*

(πιθανόν

ήρωα*

του πολέμου κατά τη* Θήβα*), ο Γλαύκο* του Μίνωα, ο Ιππόλυτο* του Θ ησέα 1.
Για τρει* λόγου*, που ενδιαφέρουν και του* σημερινού* απόγονού* του στην
τέχνη, ο Ζευ* κατακεραύνωσε τον Ασκληπιό:
ι.

επειδή αυτέ* οι παρεμβάσεις στο θάνατο αναστάτωναν την τάξη του κόσμου2,
ήταν εν τ ελ εί υβριστικέ*'

ϋ. επειδή ο Ζευ* φοβήθηκε μην μάθουν και οι άνθρωποι αυτήν την τέχ νη 3’
ϋΐ. επειδή ο Ασκληπιό* πείστηκε με τα χρήματα κάποιου πλούσιου καταδικασμένου
από

θανατηφόρο

αρρώστια

και

τον

έσω σε4.

Η

τιμωρία

δεν

αφορά

την

αισχροκέρδεια όσο την ίδια τη δύναμη του Ασκληπιού και τη* τέχνη* του5.

Αν κοι η ικανότητα τη* ιατρική* τέχνη* να παρεμβαίνει στο θάνατο ανάγεται
λοιπόν στον Ασκληπιό, ο ίδιο* ο μύθο* αρνείτσι στην ανθρώπινη θεραπευτική την
ικανότητα αυτή.

1 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 114.
2 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 114.
3 Άπολλόδ. Μυθογρ. 3.122. Ζεϋς δέ φοβηθείς μή λαβόντες άνθρωποι θεραπείαν παρ * αύτοΟ
βοηθώσιν άλλήλοις, έκεραύνωσεν αύτόν < Άσκληπιόν>.
4 Ο Πλάτων που παρσδίδει τη μαρτυρία αμφισβητεί τη γνησιότητα τη* ιστορία*, όχι
για το αξιόποινο τη* ιατρική* παρέμβαση* στο θάνατο, παρά γιο την κατηγορία τη*
αισχροκέρδεια* κατά του Ασκληπιού: ΠοΚ 408b-c: o l τρσγφδοποιο(τε καί Πίνδαρος ’Απόλλωνος
μέν φασιν Ασκληπιόν είναι, ύπό δέ χρυσοΟ πεισθηναι πλούσιον άνδρα θανάσιμον ήδη όντα
(άσασθαι, όθεν δη κα\ κεραυνωθήναι αύτόν. ήμεϊς δέ κατά τώ προειρημένα ου πεισόμεθα αύτοΐς
όμφότερα, άλλ *είμέν θεοΟ, ήν ούκ ήν, φήσομεν, αισχροκερδής· ε ΐ δ 'αισχροκερδής, ούκ ήν ΘεοΟ.
5 Εξάλλου π αναφορά σε κίνητρα κέρδου* απουσιάζει σε παραλλαγή τη* Ιταλική*
χερσόνησου, Πβ. Frazer, Χρυσότ κλώνο%, τ. 1, σ. 17: η Άρτεμι* ηαρακαλεί τον Ασκληπιό
νο ξανοδώσει ζωή στον Ιππόλυτο. Εδώ το κίνητρο δεν είναι η αισχροκέρδεια, το τέλο*
όμω* του Ασκληπιού είναι το ίδιο, η κατακεραύνωση.

Η λυτρωτική θανάτωση στην ελληνική αρχαιότητα

56

3. Έκθεση κοι βρεφοκτονία

Οι μύθοι που ενδιαφέρουν περισσότερο στην παρούσα μελέτη είναι αυτοί που
αφηγούνται την έκθεση-θανάτωση:
(α)του ανεπιθύμητου'
(β)του δυσοίωνου και
(γ)του μειονεκτικού
Η λύτρωση
τους: πράξεις
ελεημοσύνης

που

νεογέννητου-βρέφ ους, τη λυτρωτική δηλαδή θανάτωση.

και η φιλευσπλαχνία
τώρα φαίνονται

ή άλλης,

ξεχασμένης,

έχουν

βέβαια κι αυτές

την ιστορικότητα

βάρβαρες,

κάποτε

μπορεί να

ήταν

κοινωνικής

σκοπιμότητας1. Έ τσ ι,

έκφραση

κοινή στους

μύθους είναι η έλλειψη ηθικής καταδίκης για την άμεση ή έμμεση βρεφοκτονία.
Από την άλλη πλευρά, ο Μύθος έχ ει πολλές αναγνώσεις και νοήματα κρυμμένα:
κρίθηκε σκόπιμη, λοιπόν, η σύντομη ανασκόπηση όλων των, όντως πολυάριθμων2,
μαρτυριών έκθεσης-θανάτωσης νεογέννητων-βρεφών της Ελληνικής μυθολογίας.
Στην παρουσίαση

των μύθων

τηρείται μια αδρή διάταξη

από το θείο στο

ανθρώπινο, από τους μύθους για θεϊκή βρεφοφαγία στους μύθους για βρεφοκτονία
από ανθρώπινο πάθος.
αναφορές έκθεσης

Η μελέτη

περιορίζεται στην

ηρωικών βρεφών είναι συχνές

παραδείγματα τους μύθους του Σαργών στους

ελληνική

και σ ε

παράδοση, ωστόσο

ά λλες * Μ υθολογίες, με

Σουμέριους και του Μωυσή στους

Εβραίους3.

α. Θ εϊκ ή βρεφοκτονία-βρεφοφαγία

1 Η θέση, ότι πίσω απο τον κοινό τόπο της έκθεσης αντανακλάται η αναγκαιότητα
της προστασίας της πρωτόγονης οικογένειας από τον υπερπληθυσμό, Πβ. Cameron,
"Exposure of Children", σ. 105-114, είναι μάλλον υπερβολική: η γεννητικότητα κάθε
ανθρώπινου πληθυσμού, όπως εξ άλλου κάθε είδους, αυτορυθμίζεται με βάοη τους
περιβαλλοντικούς πόρους, ούτως ώστε να είναι περιττή η θανάτωση των νέων μελών.
2 Πβ. Jones, Law and Legal Theory o f the Greeks, a. 288.
3 Πβ. Cameron, "Exposure of Children", a. 105*114.
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Η

ένταξη

προβληματική:
θανάτωση,

η

στο

της

βρεφοφαγίσς

βρώση
χώρο

στην

ανθρώπινης

της μαγείας.

ομάδα

σάρκας
Εξ

άλλου

της

θανάτωσης

εκτείνετα ι,

πέρα

η ανάσταση

του

βρέφους
από

είναι

την

απλή

βρέφους

στους

μύθους αυτούς επιτρέπει την ερμηνεία τους με βάση τις τελετο υρ γίες μύησης των
νέων μελών στις πρωτόγονες κοινωνίες1. Έ χ ε ι διατυπωθεί και η άποψη, αυτές οι
αναφορές βρεφοφαγίσς να αντανακλούν αρχικές ανατολικές επιρροές, καθόσον ο
φόνος γονέω ν, τέκνων και ο κανιβαλισμός, μία τριάδα που απαντάται δηλαδή σε
αυτούς τους μύθους, αντιμετωπιζόταν ήδη στην αρχαιότητα με αποτροπιασμό2.

i.

Ουρανός-Κρόνος-Ζεύς:

οδηγημένος

από

μια

δυσοίωνη

προφητεία,

ο

Κρόνος

κατάπινε τα παιδιά του μόλις έβγα ινα ν από το σώμα της Ρέας3. Αξιοσημείωτο
είναι πως και ο πατέρας του Ουρανός εξαφάνιζε τα παιδιά του μέσα στη Γη4.
Η

παράδοξη

ανατράπηκε

αυτή
από

το

ηθική
Δ ία ,

δικαιώθηκε
τον

από

επικίνδυνο

την
γιο

αποτυχία
που

της:

γλύτω σε.

ο
Η

Κρόνος
Κρονιακή

βρεφοφαγία κα τείχε κεντρική θέση στην ησιόδεια και στην ορφική θεογονία.

Η.

Διόνυσος: στον

περίπλοκο

αυτό

βρεφοφαγικό

μύθο,

το

νεογέννητο-Ζα γρεύς

από την Περσεφόνη και το Δία δόθηκε για φύλαξη στους Κουρήτες- όμως οι
Τιτάνες, παρακινημένοι από φθόνο ή τη ζήλια της 'Ήρας, ξεγ έ λ α σ α ν , έσφαξαν,

1 Πβ. Versnel, "Greek Myth and Ritual: The Case of Kronos", a. 121-152.
2 Ο μύθος του Κρόνου συνδυάζει και τις τρείς αυτές αρνητικές συμπεριφορές, ηβ.
Versnel, "Greek Myth and Ritual: The Case of Kronos" σ. 124.
3 Ήσιόδ. Θεογ. 459-460: Kal τούς μέν κατέπινε μέγος Κρόνος, ώς τις έκαστος II νηδύος έξ
Ιερής μητρός πρός γούναθ ’ Ικοπο. Λουκ. θυσ. 529.5: ώς ό μέν Κρόνος έπειδή τάχιστα έξέτεμε τόν
πατέρα τόν Ουρανόν, έβασίλευέ τε έν αύτφ καί τά τέκνα κστήσθιεν ώσπερ ό 'Αργείος Θυέστης. Η
οκωητική διάθεση στη διήγηση του Λουκιανού δεν ξενίζει, αξίζει μάλλον να τονιστεί η
απουσία κάθε υπονοούμενου για μυητικές τελετές πίσω από τη βρεφοφαγία. Πβ. Grimal,
Λεξικό, ο. 378.
4 Ήσιόδ. θεογ. 154-159: 'Οσσσι γάρ Γαίης τε καϊ Ούρανοο έξεγένοντο, II δεινότατοι παίδων,
σφετέρφ δ ‘ ήχθοντο τοκήι II έξ άρχής- καί τών μέν όπως τις πρώτα γένοιτο, II πάντας άποκρύπτασκε,
καί ές φόος ούκ άνίεσκε, II Γαίης έν κευθμώνι, κακφ δ ‘ έτέρπετο έργψ II Ούρανός. Πβ. Grimal,
Λεξικό, σ. 519.
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παρασκεύασαν

ως

φαγητό

και

γεύθηκαν

το

βρέφος’.

Η Ρέα

ή η Δήμητρα

ζανόδωσαν ζωή στο παιδί-Διόνυσο, ενώ ο Δίας κεραύνωσε τους Τιτάνες* από
τις στάχτες τους, μίγμα του θεϊκού (Διόνυσος) και του εγκληματικού (Τιτάνες),
γεννήθηκε
κορυφαίο

ο

άνθρωπος.

επεισόδιο

Ο

στην

σπαραγμός

και

Ορφική θ εο γονία .

η αναβίωση
Η ερμηνεία

του
του

Ζαγρέα
δεν

είναι

ήταν
του

παρόντος, αρκεί η διαπίστωση βρεφοκτονικού πυρήνα σ ε μια μακραίωνη λαϊκή
θρησκεία

(ά ν τ εξε

περί

τα

800

χρόνια),

παραπληρωματική

της λατρείας

του

δωδεκαθέου.
iii.

ΓΊέλοψ: ο

Τάνταλος

ετοίμασε

συμπόσιο

για

τους

θεούς

με

τις σάρκες

του

μικρού του γιου, από ευσέβεια ή από αμφιβολία για την παντογνωσία τους* οι
θεοί κατάλαβαν την απάτη, και έδωσαν πάλι ζωή στον Πέλοπσ1
2. Η δομή του
μύθου παραπέμπει μάλλον σ ε τ ε λ ε τ έ ς μύησης, καθώς η απαγωγή του νέου από
τον Ποσειδώνα, η διαμονή του κοντά στο θεό ως ακολούθου και η παραλαβή
δώρων κατά την απελευθέρωσή του, είναι περιγραφή της μυητικής διαδικασίας
των

εφήβων,

όπως

τουλάχιστον

διασώθηκε

για

τις πολεμικές

κοινωνίες

της

Κρήτης3.

1 Orph. fr. 34: δόλφ δέ ύποδυόντων Τιτάνων άπστήσαντες τταιδαριώδεσιν άθύρμασιν, ουτοι δή
οι Τιτάνες διέσπασαν; έτι νητχίαχον δντα <Διόνυσον> και Orph. fr. 35; ο/ δέ Τιτάνες, ο ΐ κα\
διασπάσαντες αυτόν, λέβητά τινα τρίποδι έπιθέντες καί τοΟ Διονύσου έμβαλόντες τά μέλη, καθήψουν
τχρότερον έπειτα όβελίσκοις περιπείραντες ύττείρεχρν Ήφαίστοιο. Για τα κίνητρα των Τιτάνων:
Orph. fr. 210: Περσεφόνη γεννζι τόν ΖαγραΤον Διόνυσον, έκ τοΟ Δ ιός συλλαβοΟσα αύτόν. τούτον
γεννηθέντα ο ΐ Τιτάνες - δαιμόνιων τάξεις αυται - φθονήσαντες τφ Διονύσφ ώς έκ Διός έχρντι τήν
γέννησιν, διασπαράσσουσιν αυτόν άλλοι δέ λέγουσιν, ότι καθ' ύπόθεσιν τής Ήρας διεσπάσθη (mb
τών Τιτάνων ό Διόνυσος και Orph. fr. 220: είτα τόν Δία διεδέξστο ό Διόνυσος, δνιρασι κατ’ έπιβουλήν
τής Ήρας τούς περί αύτόν Τιτάνας σπαράττειν καί τΟν σαρκών αύτοΟ άηογεύεσθαι. Σώζεται και
εκδοχή για μεγαλύτερη ηλικία του Διόνυσου: Orph. fr. 214: ηύξάνετο Βάκχος καί Τιτάνες πάντες
διερρηγνύοντο φθόνφ· τέλος δέ, μή στέγειν δυνάμενοι, διασπάσαι τοΟτον ήθέλησαν. Ο μύθος είχε
και δογματική ερμηνεία: Orph. fr. 216: έπεί καί έν τή διασπαράξει τών Τιτάνων μόνη ή καρδία
άδιαίρετος μεΐναι λέγεται, τουτέστιν ή άμερήςτοΟνοΟ ουσία. Πβ. Grimal, Λεξικό, ο. 235.
2 Λυκόφρων 152. Εύριπ. Έλ. 389. Πινδάρ. Όλ. 1.23, 1.47, 1.48. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ.
547-548.
3 Πβ. Vernant, Η καταγωγή rnt Ελληνικήν σκέψης, σ. 14. Ακόμη Bile, "Initiation dons
les inscriptions Cr0toisesn, a. 11-18.
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iv.

Οι γιοι του Αυκάονα: αντίστοιχο βρεφοφαγικό δείπνο, με ξέ ν ο αυτή τπ φορά
παιδί, παρέθεσαν στο Δία
αιτία

του

ωστόσο

κατακλυσμού

αυτός

ο

και οι γιοι του Αυκάονα· η δυσέβεια

του

μύθος

Δευκαλίωνα.

δεν

τελείω νε

Οι
με

ίδιοι

τιμωρήθηκαν

ανάσταση

του

αυτή ήταν

με

κεραυνό,

παιδιού1.

Η

όλη

περιγραφή υπενθυμίζει ανθρωποθυσία, εξά λλου στην ορεινή Αρκαδία, το χώρο
του μύθου, οι βρεφοθυσίες εξακολούθησαν για πολλούς αιώνες.

β. Παράθεση βρεφοφαγικού δείπνου για εκδίκηση

Η

βρεφοφαγία

δεν

περιορίζεται

σε

θεότητες,

αλλά

μαρτυρείται

και

για

πρωταγωνιστές που κινούνται στο όριο μύθου και ιστορίας. Μ ε την κάθοδο από
το θ είκ ό

στο ανθρώπινο, το σκηνικό γίνεται ταπεινότερο: ο Α τρ έα ς παραθέτει

βρεφοφαγικό δείπνο από κακία και η Φιλομήλα για εκδίκηση. Διαφορετική είναι και
η τύχη των θυμάτων: τα παιδιά δεν ανασταίνονται. Η παράσταση του γεύματος
μελών

παιδιού

σφαγμένου

από

ανθρώπους

οριακής

ψυχικής

κατάστασης

δείχνει

εξαιρετική αντοχή στο χρόνο: απόηχοι του φτάνουν ως το δημοτικό τραγούδι2.

ί.

Ατρεύς

-

τα

ηοντογνωσία

Θ υέστειο
των

δείπνα:

θεώ ν,

ο

αν

ο

εγγ ο ν ό ς

Τάνταλος
του

θ έλη σε

Ατρεύς

να

δοκιμάσει

αποσκοπούσε

την
στον

1 Απολλόδ. Μυθογρ. 3.98-99. Ουτοι <παΐΰες Λυκάονος> πόντος άνθρώηους ύπερέβαλλον
ύπερηφανίρ καί άσεβείρ. Ζευς δέ αυτών βοολόμενος τήν άσέβειαν πειρόσαι εικασθεϊς άνδρΐ χερνήτη
παραγίνεται. Ο Ι δέ αυτόν έπϊ ξενίρ καλέσαντες, σφόξαντες ένα τών έπιχωρίων παΐδα, τοΐς ΙεροΤς τό
τούτου σπλάχνα συναναμίξαντες παρέθεσαν, συμβουλεύσαντος τοΟ πρεσβστέρου άδελφοΟ Μαινάλου.
Ζευς δέ <μυσαχθεΙς> τήν μέν τράπεζαν άνέτρεψεν, ένθα νΟν ΤραπεζοΟς καλείται ό τόπος, Αυκάονα
δέ καί τούς τούτου παίδας έκεραύνωσε, χωρίς τοΟ νεωτάτου Νυκτίμου φθάσασα γόρ ή Π) καί τής
δεξιός τοΟ Δ ιός έφαψαμένη την όργήν κατέπαυσε. Νυκτίμου δέ τήν βασιλείαν παραλαβόντος ό έπϊ
Δευκαλίωνος κατακλυσμός έγένετο. Τούτον ένιοι διά τήν τών Λυκάονος παίδων δυσέβειαν εδτον
γεγενήσθαι. Πβ. Grimol, Λεζ/κό, σ. 413-414’ Piccaluga, Lykaon, σ. 31-98.
2 Πβ. Η μάνα η φόνισσα στό Ν. Γ. Πολίτης, Δημοτικά τραγούδια: καί ς τό κελλάρι τό μπάσε
καΐσάν τ'ό ρ νίτό σφάζει II τό συκωτάκι τοΟ βάλε ς ένα άσημένιο πιάτο. Ο μύθος του Τπρέα και
της Φιλομήλας είχε τιμητική θέση και στην αρχαία γραμματεία και τέχνη, πβ. Mihailov, La
Idgende da Τέτέα, a. 77-199 και στη σύγχρονη ποίηση, Πβ. Eliot, The W aste Land.
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εζευτελισμό

του αδελφού του Θ υέστη.

Αν

ο παππού? Τάνταλο? έσφαζε το

δικό του παιδί, ο Ατρεύ? έσφαζε και παρασκεύασε για δείπνο τα παιδιά του
Θ υέστη1.
π.

Πρόκνη

και

εκδίκηση

Φιλομήλα

για

την

τελετουργικέ?
αδελφέ?

-Ίτυ?:

προσβολή

λεπτομέρειες:

Φιλομήλα

ο

μύθο?
τη?

για

αυτό?

μοιάζει

Φιλομήλα?,

την

τιμωρία

δεν
του

να

είναι

προσωπική

λείπουν

ωστόσο

οι

βάρβαρου

βασιλέα,

οι

και Πρόκνη τεμάχισαν τον Ίτυ, βρέφο?

τη? Πρόκνη? και

του Τηρέα στη διάρκεια νυχτερινή? Διονυσιακή? γιορτή?, κστ αναλογία με τι?
Μινυάδε?,

τι?

Προιτίδε?,

τι?

αδελφέ?

τη?

Σεμέλη?

και

τι?

γυναίκε?

των

Αργείω ν. Οι δυο αδελφέ? παρέθεσαν ω? δείπνο τα μέλη του αγοριού στον
πατέρα του2.

γ. Βρεφοκτονία με ή χωρί? βρεφοφαγία από "μανία"

Στους παραπάνω μύθου?, οι θύτε? δρουν μέσα στα όρια κάποια? λογική?, η
θανάτωση

του

βρεφοφαγική
ακολουθήσουν,
ακαταλόγιστο

βρέφους

πράξη
η

εξυπηρετεί

αποτελεί

το

βρεφοκτονία

δηλαδή

του

κάποια

κεντρικό
γίνετα ι

δρώντο?

σκοπιμότητα
επεισόδιο.

υπό

προσώπου.

την
Το

και

η

βρεφοκτονική*

Στους

μύθους

που

θα

επήρεια

μανίας,

με

το

ζητούμενο

είναι

μάλλον

να

1 Αίσχύλ. Άγαμ. 1096-1097: κλαιόμενα τάδε βρέφη σφαγάς II όπτάς τε σάρκας πρός ηατρός
βεβρωμένας. Αίσχύλ. Άγαμ. 1593: παρέσχε < Άτρεΰς> δαΤτα παιδείων κρεών. Λουκ. Θυσ. 529.5: ώςό
μέν Κρόνος έπειδή τάχιστα έξέτεμε τόν πατέρα τόν ούρανύν, έβασίλευέ τε έν αύτψ καί τύ τέκνα
κατήσθιεν ώσπερ ό 'Αργείος Θυέστης και Λουκ. Όρχ. 311(80). Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 297 και
Κερένυι, Μ υθολογία, σ. 544.
2 Αίσχύλ Ίκέτ. 64-67: πενθεί μέν <Πρόκνη> οίκτον ήθέων, II ξυντίθησι δέ ηαιδός μύρον, ώς
αύτοφόνως II ώλετο πρός χειρός έθον II δυσμάτορος κότου τυχών. ‘Απολλόδ. 3.155. Ή δέ <Πρόκνη>
άναζητήσασα τήν άδελφήν κτείνει τόν παϊδα whvv, καί καθαψήσασα ΤηρεΤ δεΤπνον άγνοοΟντι
παρατίθησν καί μετύ της άδελφής διά τάχους έφυγε. Τηρεϋς δέ αίσθόμενος, άρπάσας πέλεκαν
έδίωκεν. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 685-686.
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τονιστεί η δύναμη της μανίας και η βρεφοκτονία-βρεφοφαγία δεν αποτελεί πια το
κεντρικό στοιχείο του μύθου1.
Οι βρεφοκτονίες από μανία, με ή χωρίς βρεφοφαγία, έχουν και άλλα κοινά
χαρακτηριστικά:

θύτες

Σεμέλης, γυναίκες

είναι

οι

ίδιες

οι

μητέρες

(Μινυάδες,

Προιτίδες,

αδελφές

Α ρ γ είο ν ), και τιμωρούνται από τον Διόνυσο με μανία επειδή

τον ηεριφρόνησαν2. Εκτός από τις παράλληλες αυτές ιστορίες μανίας, ανιχνεύονται
ά λλες τρεις, με πρωταγωνιστές άντρες, όπου απουσιάζει η βρεφοφαγία: στη μια η
μανία εκπορεύεται πάλι από τον Διόνυσο (Λυκούργος), στις ά λλες
Ήρα

(Ηρακλής,

Ινω-Αθόμας).

ανασταίνονται.

Η θεϊκή

Τα

βρέφη-θύματα

προέλευση

της

της

μανίας

δεν

μανιακής

δυο από την

βρεφοκτονίας

αθώωνε

τους

δεν

μαινόμενους:

στην περίπτωση του Ηρακλή, ο Εύρυτος και τα αδέλφια του εκμεταλλεύτηκαν το
γ εγ ο ν ό ς, για να δικαιολογήσουν τη δική τους παρασπονδία και να εξευ τελίσ ο υ ν
τον ήρωσ3.

L

Μινυάδες:

οι

τρεις θυγατέρες

του

Μινύα,

βασιλιά

του

Ο ρχομενού,

καταφρόνησαν τις ορεινές γυναικείες Διονύσιες τ ε λ ετ ές , τιμωρήθηκαν από το
θεό

με

μανία,

Αευκίππης,

και

θυσίασαν
άρχισαν

με
να

κλήρο

το

παιδί

περιπλσνώνται

στα

της

μιας,

βουνά

τον

μαζί

Ίππασο
με

τις

της

άλλες

μαινάδες4.
η.

Προιτίδες: οι

δυο

ή

τρεις

θυγατέρες

ηεριφρονούσαν τις μυστικές τ ε λ ετ ές

του

βασιλιά

της

Τίρυνθας

Προίτου:

του Διονύσου ή έπεσαν θύμα της οργής

της Ήρας ή της Αφροδίτης, τιμωρήθηκαν με μανία, σκότωσαν τα παιδιά τους

1 Πβ. Dodds, Έλλη να και παράλογο, ο. 222-233.
2 Η συστηματική τιμωρία με μανία όσων τιμώρησαν τον Διόνυσο αναφέρεται
οκωητικά οτο Λουκ. Θ. διάλ. 248.1: Ε ί δέ τις έπεχε(ρησε λοιδορήσασθαι αύτφ <Διονύσφ> ύβρίσας
ές τήν τελετήν, καί τούτον έημωρήσστο ή κσταδήσας τσΓς κλήμασιν ή διασπασθήναι ποιήσας ύττό τής
μητρός ώσπερ νεβρόν. Π6. Καμηίτσης, "Μινυάδες και Προιτίδες, σ. 19-20, 29-30.
3 Απολλόδ. Μυθογρ. 2.6.1 και Διόδ. Σικελ. 4.31.2 και Σοψοκλ. Τραχ. 268.
4 Άντων. Μυθογρ. 10, ΑΙλ. /Tout Ίστ. 3.42. Πβ. Κερένυι, ο. 244. Πβ. Grimol, Λεξικό, ο.
456. Frazer, Χρυοό% κλώνοr, τ. 2, σ. 226.
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και έφυγαν στην ερημιά, μεταδίδοντας μάλιστα βρεφοκτονική και βρεφοφογική
διάθεση και σ ε ά λλες γυναίκες1.
iii.

Αγαύη, Αυτονόη, Ινώ: αδελφές της Σεμέλης, δεν πίστευαν στη θεία ιδιότητα
του

ανιψιού

τους,

τιμωρήθηκαν με

μανία,

έφυγαν

στην

ερημιά

των Θηβών,

όπου κατασπάραξαν το νήπιο της Αγαύης, τον Π ενθ έα , θεωρώντας τον για
θήραμα2,

αν

και

σε **άλλη

παραλλαγή

ο

Πενθευς

είναι

ο

βασιλιάς

που

κατασκοπεύοντας τις Βάκχες στον Κιθαιρώνα κομματιάστηκε από τη μητέρα του
που τον νόμισε για αγρίμι3.
iv.

οι

γυναίκες

τιμωρήθηκαν

των
με

Αργείω ν:

μανία,

έφυγαν

ανώνυμες,
στα

δεν

βουνά

σεβάστηκαν
τρώγοντας

τις

το

Διόνυσο,

σάρκες

των

έπιμαστιδίων βρεφών τους4.
ν.

Λυκούργος: βασιλιά της Θράκης, δεν φέρθηκε καλά στις Βάκχες, τιμωρήθηκε με
μανία και, νομίζοντας πως ξερίζω νε το αμπέλι του, σκότωσε και ακρωτήριασε
το γιο του. Η θανάτωση του παιδιού ε ίχ ε θεραπευτική δράση στο Λυκούργο5.

1 Άπολλόδ. Μυθογρ, 2.27-29. Ασται δε ώς έτελειώθησαν, έμάνησαν, ώς μέν Ησίοδός φησιν, άτι
τάς Διονύσου τελετάς ού κστεδέχρντο, ώς δέ 'Ακουσίλαος λέγει, διότι τό τής *Ηρας ξόανον
έξηιπέλισαν. Γενόμεναι δέ έμμανεΤς έπλανώντο όνά την Αργείον άπασαν...καΙ προσέτι μετά τούτων αΐ
λοιποί γυναίκες- και γάρ αυται τάς οικίας άπολιποΟσαι τούς ίδιους άπώλλυον παΐδας καί είς την
έρημίαν έφοίτων και Α(λ. Ποικ. Ίστ. 3.42. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 589-590. Λεκατσάς, θεονύφη,
σ. 27-28. Για την αντίθεση της μανίας των Προιτίδων με τη μετά τη θεραπεία τους
σωφροσύνην ως θρησκευτική αγωγή Πβ. Vernant, Η καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, σ.
73.
2 Εύριπ. Βάκχ. 731,1146, 1189.
3 Άπολλόδ. 3.36: Πενθευς δέ γεννηθείς έξ *Αγαύης Έχίονι, παρά Κάδμου είληφώς τήν
βασιλείαν, διεκώλυε ταΟτα γίνεσθαι, καί παραγενόμενος είς Κιθαιρώνα τών Βακχών κατάσκοπος υπό
τής μητρός Αγαύης κατά μανίαν έμελίσθη- ένόμισε γάρ αύτάν θηρίον είναι. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ.
33.
4 Άπολλόδ. 3.37. Δείξας δέ Θηβαίοις <Διόνυσος> ότι θεός έστιν, ήκεν είς ‘Αργος, κακεΧ
πάλιν ού τιμώντων αστόν έξέμηνε τάς γυναίκας. Α Ι δέ έν ταΐς δρεσι τους έπιμαστιδίους έχουσαι
παΐδας τάς σάρκας αστών έσποΟντο. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 590.
5 Άπολλόδ. Μυθογρ. 3.34-35. Λυκοθργος δέ παΤς Δρύαντος, Ήδωνών βασιλεύων; οΓ Στρυμόνα
ποταμόν παροικοΟσι, πρώτος ύβρίσας έξέβαλεν αστόν: Καί Διόνυσος μέν είς θάλασσαν πράς Θέτιν
την Νηρέως κοτέφσγε, Βάκχαι δέ έγένοντο αιχμάλωτοι καί τό συνεπόμενον Σατύρων πλήθος αύτψ.
Αυθις δέ α ΐ Βάκχαι έλύθησαν έξαίφνης, Λυκούργφ δέ μανίαν ένεποίήσε Διόνυσος. Ό δέ μεμηνώς
Δρύαντα τόν παϊδα, άμπέλου νομίζων κλήμα κόπτειν, πελέκει πλήξας άπέκτεινε, καί άκρωτηριάσας
αστόν έσωφρόνησε. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 417-418.
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Στην

Ιλιάδα,

η

μανία

που

καταλαμβάνει

το
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βασιλέα

των

Ηδωνών

είναι

αποτέλεσμα της υβριστικής του συμπεριφοράς1,
vi.

Ινώ και Αθάμας: επειδή ανέλαβαν την ανατροφή του Διόνυσου, η Ήρα τους
έκα νε να παραφρονήσουν, ο Αθάμας τόζευσε για ελάφι το γιο του Λ έα ρχο
και η Ινώ, αφού πέταζε το μικρότερο Μ ελικέρτη ε ις πεπυρωμένον λέβητα, έπ εσ ε
με το νεκρό παιδί στη θάλασσα2. Η θανάτωση του Μ ελικέρτη σε πυρακτωμένο
σκεύος παραπέμπει στις θυσίες με χρήση κοίλων αγαλμάτων3,

νϋ. Ηρακλής: υπό την επήρεια της μανίας που του έ σ τ ε ιλ ε η Ήρα, δολοφόνησε τα
παιδιά του, με ρόπαλο, βέλη ή φωτιά, τόξευσε τη Μ εγάρα και θα σκότωνε και
τον Αμφιτρύονα, άν δεν τον σταματούσε η Αθηνά. Τη μανία, όπως και στο
μύθο του Λυκούργου, ακολούθησε ύπνος και αμνησία4.

δ. Θυσία βρεφών

1 Όμ. *Μ. 2, 130-131: ούδέ γάρ Δρύαντος υΙός, κρατερός Λυκόοργος, // δήν 7\ν, ύς βα θεοΐσιν
έπουρσνίοισιν έρ ιζε* //ός ποτέ μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας.
2 Άπολλόδ. 1.84. Αθάμας δε ύστερον διά μήνιν " Ηρας καί ifflv έξ ' ΙνοΟς έστερήθη ηαίδω*
αυτός μεν γάρ μανεϊς έτόξευσε Δέαρχρν, Ίνώ δέ Μελικέρτην μεθ *έαυτ1)ς εις πέλαγος έρριψεν. Μιο
παραλλαγή πάλι στον Άπολλόδ. 3.28. Κατά δέ τόν χρόνον τόν καθήκοντα Διόνυσον γεννφ Ζευς
λύσας τά βάμματα, καϊ δίδωσιν Έρμη. Ό δέ κομίζει πρός Ίνώ καί Άθάμαντα καί πείθει τρέφειν ώς
κόρην. Αγανακτήσασα δέ Ήρα μανίαν αύτοϊς ένέβολε, καί 'Αθάμας μέν τόν πρεσβύτερον παΐδα
Λέαρχρν ώς έλαφον θηρεύσας άπέκτεινεν, Ίνώ δέ τόν Μελικέρτην ε ις πεπυρωμένον λέβητα ρίψασα,
εΐτα βαστάσασα μετά νεκρού τού παιδός ήλατο κατά βυθού. Πβ. Grimol, Λ εξικό, σ. 43.
3 Η διαδικασία της θανάτωσης του Μελικέρτη, και το ίδιο το όνομά του
ενδεχομένως(εζελληνισμένο ανάλογο του Παιδιοκράτης) παραπέμπει σε παιδοθυσίες, όπως
αυτές οτον Καρχηδόνιο θεό Μολόχ με τη χρήση πυρακτωμένων ειδώλων Πβ. Π.
Πετρίδης, Απολλοδώρου Μυθολογία, σ. 222 και Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, σ. 208.
4 Παυσ. ΈλΧπερ. 9.11.2 Έπιδεικνύουσι δέ Ήρακλέους τών παίδων τών έκ Μεγάρας μνήμα,
ουδέν τι άλλοίως τά ές τόν θάνατον λέγοντες ή Στησίχορος ό (μεραϊος καϊ Πανύασις έν τοΤς έπεσιν
έποίησαν. Θηβαίοι δέ καί τάδε έπιλέγουσιν, ώς Ηρακλής υπό τής μανίας καί Αμφιτρύωνα έμελλεν
άποκτινύναι. Πινδ. Ίσθμ. 4.104. Πβ. Pralon, "Les trovaux d' Hfcractes" σ. 5-17 και Grimal,
Λεξικό, ο. 251-252 και Vernant, Η καταγωγή της Ελληνικός σκέψης, σ. 73, όπου ο
σωφρονιστηρ λίθος ηου αναφέρεται από τον Παυσανία ερμηνεύεται ως απόηχος καθαρτικών
τελετώ ν.
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Η θυσία βρεφών δεν είναι βέβαια παρά μια μικρή ενότητα στο μεγάλο κύκλο
των ανθρωποθυσιών1 και δεν περιορίζεται στην ελληνική μυθολογία2. Αναφέρεται
εδώ, επειδή υπενθυμίζει την αντίληψη της θανάτωσης βρεφών για το συμφέρον της
κοινότητας.
ί.

Άλως της Αθαμαντίας: μετά τη μανία του ο Αθάμας έζησε στην πόλη Ά λ ω ,
όπου για πολύ καιρό συνήθιζαν να θυσιάζουν, υπό προϋποθέσεις, τον πρώτο
γιο από το γέν ο ς του3.Θήβα: τον καιρό του Αμφιτρύωνα για να εξευμενιστεί
μια καταστροφική αλεπού που ζο ύσε στο βουνό Τευμησσός, της άφηναν κάθε
μήνα έκθ ετο ένα βρέφος, έως ότου την πόλη απάλλαξε από την αλεπού ο
σκύλος του Μίνωα4. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Θηβαίοι θα θεωρηθούν πολύ
αργότερα

ως

υπερβολικά

φιλάνθρωποι

θεσπίζοντας

μια

αυστηρή

νομοθεσία,

απαγορευτική της έκθεσης ή θανάτωσης βρεφών5,
η.

Λύκαιο

της

Αρκαδίας:

φαίνεται

πως

εξακολουθούσε

ιερουργική

βρεφοκτονία

ακόμη και μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού' ο Παυσανίας που αναφέρεται

1 Αναφέρονται ακόμη και θυσίες εγκύων στις θεότητες των σιτηρών, με σκοπό την
πλούσια σοδειά, Πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ 1, σ. 49.
2 Πλήθος αναφορών για τελετουργικές ανθρωποθυσίες σε ποικίλες πρωτόγονες
κοινωνίες παρουσιάζεται στον Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 174-177.
3 Η θυσία εν τούτοις σχετίζεται με το μύθο του Φρίξου μάλλον παρά του
Λεάρχου και του Μελικέρτη Ήρόδ. 7.197. Έ ς ~Αλον δέ τής ΆχαιΙής άπικομένφ Ξέρξη ο ΐ
κστηγεμόνες τής όδοΟ βουλόμενοι τό πάν έξηγέεσθαι έλεγον ο ί έπιχώριον λόγον, τά περί τό ίρόν τοΟ
Λαφυστίου Δ ιός, ώς Αθάμας ό Αιόλου έμηχανήσατο Φρ(ξφ μόρον συν ' ΙνοΤ βουλεύσας, μετέπεοα δέ
ώς έκ θεοπροπίου Αχαιοί προτιθεΤσι τοΐσι έκε(νου άπογόνοισι άέθλους τοιούσδε. δ ς ά ν ζ το0 γένεος
τούτου πρεσβύτατος, Πβ. Grimal, λεξικό, σ. 43. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, σ. 223. Ε.
Πανέτσος, σχόλια στη μετάφραση του Ηροδότου, σ. 639. Από τη διήγηση του Ηροδότου
πάντως δεν προκύπτει ότι ο θυσιαζόμενος ήταν παιδικής ηλικίας.
4 Άπολλόδ. Μυθογρ. 2.58. Άδικουμένης δέ τής χώρας, ένα τών δοτών παίδα ο ΐ Θηβαίοι κατά
μήνα προετίθεσαν αυτή, πολλούς άρπαξούση, τού τ'εΐμ ή γένοιτο. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 414 και
Κερένυι, Μ υθολογία, ο. 371 και Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις, τ. 5, σ. 122.
5 Αίλ. Ποικ. 7οτ. Β 7. Νόμος οστος Θηβαϊκός όρθ&ς άμα καί φιλανθρώπως κείμενος έν τοϊς
μάλιστα ότι ούκ έξεστιν άνδρΐ Θηβαίφ έκθεΙΥαι παιδίον ούδέ ές έρημίαν αύτό βΐψαι θάνατον ainoO
κσταψηφ ισαμένφ.

65

Τα μυθολογικά δεδομένα

σ

αυτές

τις

τ ε λ ετ ές

αποφεύγει

να

δώσει λεπτομέρειες1, ωστόσο

οι θυσίες

μαρτυρούντσι και από τον Πορφύριο τον 3ο αιώνα μ.Χ .2.

ε . Έκθεση του απαγορευμένου καρπού

Τα νεογέννητα που εκτίθενται σε ερημιές είναι βέβαια κατά κανόνα παιδιά
θεών ή ηρώων, ωστόσο αν παραβλεφθεί αυτή η διαφορά, το σκηνικό της έκθεσης
θο μπορούσε να είναι μια όχι ασυνήθιστη πραγματικότητα της καθημερινής ζωής
μικρών

κοινωνιών

με

αυστηρά

οικογενειακά

ήθη.

Στους

μύθους

αυτούς

είναι

εμφανής η αντικατάσταση της τελετουργίας από την απλή εγκατάλειψη. Κοινό και
στους μύθους αυτούς είναι το ότι αυτουργοί της έκθεσης είναι οι ίδιες οι μητέρες
ή άλλοι οικείοι, και ότι τα εκτεθ έν τα , παιδιά θεών συνήθως, τελικώς διασώζονται.
Στους μύθους του Περσέα και του Τήλεφου υπάρχει και θ εϊκή προτροπή, με τη
μορφή χρησμού3.
Η ταλαιπωρία που πέρασαν τα δίδυμο της Μελανίππης, της Τυρούς και της
Αντιόπης φαίνεται πως είναι το ελληνικό μερίδιο μιας γενικότερης αποστροφής στα
δίδυμα: σε ά λλες πρωτόγονες κοινωνίες τα θανάτωναν4.

1 Παυσ. ΕλΧπερ. 8.38.7: 'Εη\ τούτου τοΟ βωμοΟ τψ λυκαίφ Δ ιΙ θύουσιν έν άπορρήτψ
πολυπραγμόνησα δέ ού μοι τά ές την θυσίαν ήδϋ ήν, έχέτω δέ ώς έχει καί ώς έσχεν έξ άρχής. Πβ.
Παηαχοτζής, Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις, σ. 348-349* Piccoluga, Lykaon, σ. 15-28, όπου
και ουσχετιση των θυσιών με το μύθο του Αυκάονα.
2 Πορφ. άποχ έμψ. Β.27.2: Άφ οδ μέχρι τοΟ νΟν ούκ έν Άρκαδίςι μόνον τοΤς Λυκαίοις ούδ'έν
ΚαρχηδόνιτψΚρόνφ κοινή πάντεςάνθρωποθυτοΟσιν. Ο Πορφύριος πάντως δεν κάνει λόγο για
την ηλικίο του θύματος. Πβ. Παηαχοτζής, Παυσανίου ^Ελλάδος περιήγησις, σ. 349. Για τις
Καρχηδονιακές παιδοθυσίες Πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, σ. 208.
3 Πβ. Moreau, "Dejouer Γ Oracle ου la precaution inutile", ο. 261-279.
4 Γιο το ρωμαϊκό μερίδιο Πβ. Στράβ. Γεωγρ. 5.2(c229): φθοράν φωράσας < *Αμόλλιος>,
διδύμων αυτή παίδων γενομένων, τήν μέν < Ρ έα ν Σιλβίαν> εΐρξεν άντ\ τοΟ κτείνειν χαριζόμενος
τάδελφψ, τους 5 ' έξέθηκε < *Ρωμύλον καί *Ρώμον> πρός τόν Τίβερη κατά τι πάτριον. Έ χ ει
καταγροφεί πλήθος δοζοσιών για τη μαγική δύναμη των διδύμων, κυρίως πάνω στα
μετεωρολογικά φαινόμενα. Αλλού υηό απαγόρευση ήτον και ο ηοτερας των δίδυμων, ηβ.
Frazer, Χρυσός Κλώνος, τ. 1, σ. 101 και τ. 2, σ. 128. Οι πρωτόγονες κοινωνίες, εκτός
από τα δίδυμα, δολοφονούσαν και τα νεογνά που είχαν γεννηθεί με ισχιακή προβολή'
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Α ξίζει να σημειωθεί ότι γέννηση βρέφους έξω από νόμιμο γάμο δεν σημαίνει
στη

Μ υθολογία

πάντοτε

έκθεση:

η Ευσδνη,

νεο γέννητο

της

Πιτάνης

και

του

Ποσειδώνα, απλώς στάλθηκε να ανατραφεί σε άλλο περιβάλλον*1.

ι.

Α ίολος και Βοιωτός: δίδυμα του Ποσειδώνα και της Μελανίππης ή της Άρνης,
εκτέθηκαν από τη μητέρα τους η τον παππού τους σ ε στάβλο η σε βουνό,
σώθηκαν από αγελάδα ή από βοσκούς2.

ϋ.

Πελίας

και

Ν ηλέας:

δίδυμα

του

Ποσειδώνα

και

της

Τυρούς,

εκτέθηκαν

και

σώθηκαν από εκτροφείς αλόγω ν3 ή έφτασαν μέσα σ ε ξύλινη σκάφη σε κάποια
όχθη και σώθηκαν από ζώα, το ένα από φοράδα και το άλλο από σκύλα4,
iii.

Εύμολπος: γιος του Ποσειδώνα και της Χιόνης, πετάχτηκε από τη μητέρα του
στη θάλασσα, όπου σώθηκε από τον πατέρα του’ εκ πρώτης όφεως η έκθεση
από τη μητέρα ισοδυναμούσε με θανάτωση, ωστόσο η απόρριψη στη θάλασσα
σήμαινε την επιστροφή του νεο γέννη το υ στον πατέρα του5.

μια εξήγηση είναι πως τέτοιοι τοκετοί έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή της μητέρας τους: Levi*
Strauss, Μύθος και νόημα, σ. 75.
1 Π ινδ. Ό λ 6.55: κυρίφ δ ' έν μηνί πέμποισ ' άμφιπόλους έκέλευσεν II ήρως πορσαίνειν δόμεν
Ειλατίδφ βρέφος, II δς άνδρών Αρκάδων άνασσε Φαισά- II vg, λάχε τ ' Άλφεδν οίκεΐν. Πβ. Grimal,
Λεξικό, σ. 565 και Ελληνική Μ υθολογία, τ. 3, σ. 233.
2 Sprengel, Rhetores Graeci 7.1313.6. Διον. Άλικ. Ρητ. πραγμ. 346.19. Πβ. Grimal, Λεξικό,
σ. 565.
3 Απολλόδ. Μυθογρ. 1.90-91. Τυρώ δέ ή Σαλμωνέως θυγάτηρ καί Άλκιδίκης παρά ΚρηθεΤ <ιψ
Σαλμωνέως άδελφψ> τρεφομένη έρωτα ίσχει Ένιπέως τοΟ ποταμοΟ, καί συνεχώς έπϊ τά τούτου ρείθρα
φοπώσα τούτοις έπωδύρετο. Ποσειδών δέ εικασθείς Έ ν ιπ εΐ συγκατεκλίθη αυτί)· ή δέ γεννήσασα
κρύφα διδύμους παΐδας έκτίθησιν. Έκκειμένων δέ τών βρεφών, παριόντων Ιπποφορβών Ιππος μία
προσαξαμένη τη χηλΓ) Θστέρου τών βρεφών πέλιόν τι τοΟ προσώπου μέρος έποίησεν. ' Ο δέ
Ιπποφορβός άμφοτέρους τους παΐδας άνελόμενος έθρεψε, καί τόν μέν πελιωθέντα Πελίαν έκάλεσε,
τδν δ ’έτερον Νηλέα.
4 Αριστοφ. Λυσ. 139 και Όμ. Ίλ. 10.334 και ΑΙλ. Ποικ,Ίστ. 12.42. Μεν. 'Βτπτρ. 150-152:
Νηλέα τινά II Πελίαν τ'έκείνους ευρε πρεσβύτης άνήρ II αίπόλος, Πβ. Θ. Σταύρου, Σχόλια στο
Μενάνδρου Κωμωδίαι, σ. 124.
5 Απολλόδ. Μυθογρ. 3.201. Χιόνη δέ Ποσειδώνι μίγνυτατ Ή δέ κρύφα τοΟ πστρός Εύμολπον
τεκοΟσα, Iνα μη γένηται κσταιρανής, είς τόν βυθόν βίπτει τό παιδίον. Ποσειδών δέ άνελόμενος είς
Αιθιοπίαν κομίζει καί δίδωσι Βενθεσικύμη τρέφειν, αύτοΟ θυγατρί καί 'Αμφιτρίτης. Πβ. Grimal,
Λεξικό, σ. 565.
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iv.

Ιπποθόων:

γιος

του

Ποσειδώνα

και

της

Αλόπης,

εκτέθηκε

με

εντολή

της

μητέρας του από την παραμάνα του, σώθηκε από μια φοράδα, εηανεκτέθηκε
από τον παππού του Κερκύονα και διασώθηκε πάλι από φοράδα1,
ν.

Ζήθος και Αμφίων: του Δία δίδυμα και της Αντιόπης, εκτέθηκαν από το θείο
τους Λύκο και διασώθηκαν από βουκόλο2.

vi.

Ά τ τ ις:

γεννήθηκε

από τη Νάνα,

κόρη

του βασιλιά-ποταμού-θεού

Σαγγάριου,

από τον εναγκαλισμό με καρπό δέντρου (αμύγδαλο ή ρόδι), εκτέθ ηκε από τη
μητέρα του ή τον παππού του και σώθηκε από ένα τράγο3,
νϋ. Περσεύς: γιος του Δία και της Δανάης, εκτέθηκε ε ξ αιτίας χρησμού από τον
παππού

του

Ακρίσιο,

βασιλιά

του

Αργους,

μαζί με

τη μητέρα

του

σε

μια

κιβωτό στη θάλασσα, σώθηκαν από ψαράδες στη Σέριφο4,
viii. Ασκληπιός: γιος, σύμφωνα με μια παραλλαγή, του Απόλλωνα και της Αρσινόης
του Φ λεγ ύ α , εκτέθηκε

από τη μητέρα

του στην Επίδαυρο, σώθηκε από μία

αίγα και ένα σκύλο5.

1 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 565 Υποστηρίζεται πως και το κεντρικό θέμα της
διαιτησίας στους " E r r πρέποντες' ο Μαίνανδρος το πήρε από τον ίδιο μύθο, Πβ.
Ιτούρου, Μενάνδρου Κωμωδίαι, σ. 80. Η αναφορά αλόγων και νερού στους μύθους του
Ποσειδώνα δεν φαίνονται ασύνδετες με τη σχέση του Ποσειδώνα με τα σύμβολα αυτά,
ηβ. Vernanl, Η καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, σ. 8.
2 Άπολλόδ. Μυθογρ. 3.42. Ό δέ <Λύκος> στρατευσάμενος Σικυώνα χειρούται, και τόν μέν
Έπωπέα κτείνει, τη δέ Αντιόπη ν ήγογεν αιχμάλωτον. Ή δέ όγομένη δύο γεννά παίδας έν 'ΕλευθεραΤς
της Βοιωτίας, ούς έτηκειμένους ευρών βουκόλος άνστρέφει, καϊ τόν μέν καλέΤ Ζήθον τόν δέ Αμφίονα.
Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 91.
3 Παυσ. Ελλ. περ. 7.17.11. Θυγατέρα τοο Σαγγαρίου ποταμοΟ λαβεϊν φασι τοΟ καρποΟ
έσθεμένης δέ ές τόν κόλπον καρπός μέν έκεϊνος fjv αύτίκα, άφανής, αύτή δέ έκύεν τεκούσης δέ
τράγος περιείπε τόν παϊδα έκκείμενον. Η λατρεία του Ά τ τ ι ήταν για τη Φρυγία ό,τι του
Άδωνι για τη Συρία. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 91 και Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 4761.
4 Λουκ.' ΕνάΧ δ. 319.1. Καλλίστην, & Δωρί, κόρην εΐδον ές κιβωτόν Οπό τοΟ πατρός
έμβληθεϊσαν, αυτήν τε καί τό βρέφος αυτής όρτιγέννητον έκέλευσε δέ ό πατήρ τούς ναύτας
αναλαβόντας τό κιβώτιον, έπειδόν πολύ άπό τής γής άποσπάσωσιν, όφεϊΥαι ές την θάλατταν, ώς
άπόλοιΤΌ ή άθλια, καί αύτη καϊ τό βρέφος. Το θέμα ήταν προσφιλές στους αρχαίους
συγγραφείς: Απολλ. Ρόδ. 4.1091 και Σοφοκλ.Αντ. 944 και Σιμών. 27. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 553.
5 Σύμφωνα όμως με την εκδοχή του Απολλόδωρου, το νεογέννητο διασώζει ο
Απόλλων από την πυρά της Κορωνίδας και ηαραδίδει στο Χείρωνα: 'Απολλόδ. Μυθογρ.
3.118*119. Τινές δέ Ασκληπιόν ούκ έξ 'Αρσινόης τής Λευκίππου λέγουσιν, όλλ ’ έκ Κορωνίδος τής
Φλεγύου έν Θεσσαλίφ. Καίφασιν έρασθήναι τούτης Απόλλωνα καϊ εύθέως συνελθετν- την δέ παρά τοΟ
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ix.

Μ ίλητο?: γιος του Απόλλωνα και της Ακακκαλίδας ή της Αρίας, εκτέθηκε από
τη μητέρα του, σώθηκε από λύκαινα ή βοσκούς, ιδρυτής της Μιλήτου*1,

χ.

Τήλεφος: γιος του Ηρακλή και της Αύγης, ιέρειας της Αθηνός, εκτέθηκε λόγω
της οργής της θεάς, στο όρος Παρθένιο της Αρκαδίας, σώθηκε από ελάφι2.

στ. Βρεφοκτονία από πάθος

Στους μύθους αυτούς δεν υπάρχει θεϊκή παρέμβαση στην πατρότητα ή την
τύχη του νεο γέν νη το υ : το κίνητρο της θανάτωσης είναι ά λλοτε ά λλο ανθρώπινο
πάθος: η Αηδών
υπερβολή,

από φθόνο, η Μήδεια από έρωτα, ο

η Αλκμήνη

από

τρόμο.

Και

σε

Αγαμέμνων από ερωτική

προηγούμενους

μύθους

η Πρόκνη,

η

Φιλομήλα και ο Ατρεύς είχ α ν δολοφονήσει βρέφη για εκδίκηση: το στοιχείο που
τους διαφοροποιεί είναι το τελετουργικό της βρεφοφαγίας.

ί.

Μήδεια: κυνηγημένη με τους Αργοναύτες από τον πατέρα της βασιλιά Αιήτη,
τεμάχισε τον αδελφό της Αψυρτο στην κούνια του, ή δρόμο ή στον ποταμό
Φάσι,

για

να

καθυστερήσει

την

καταδίωξη3. Η επανένωση

των μελών

του

Άψυρτου διατηρεί κάποια τελετουργικά στοιχεία.

πατρός γνώμην έλομένην Ίσχμϊ τφ Καινέως άδελφφ συνοικεί 'Απόλλων δέ τδν μέν άπαγγείλαντσ
κόρακα κσταρΟται, δν τέως λευκόν όντα έποίησε μέλανα, αυτήν δέ άπέκτεινε. Καιομένης δέ τούτης
άρπάσας τό βρέφος έκ τής πυρΟς πρός Χείρωνα τόν Κένταυρον ήνεγκε, παρ ‘ου καί τήν ιατρικήν καί
τήν κυνηγετικήν τρεφόμενος έδιδάχθη. Πβ. Φωτιόδης, Γυναικοκρατία, σ. 24-25' Harvey,
Eternal Eve, σ. 44' Grimal, Λεξικό, σ. 114.
1 Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 455-456.
2 Άπολλόδ. 3.103-104. Αϋγη μέν ούν ύφ " Ήρακλέους φθαρεΤσα κατέκρυψε τό βρέφος έν τφ
τεμένει τής ΆθηνΟς, ής είχε τήν Ιερωσύνην. Άκάρπου δέ τής γής μενούσης, καί μηνυόντων τΟν
χρησμών εΐναί τι έν τψ τεμένει τής 'Αθηνός δυσσέβημα, φωραθεΤσα ύπό τοΟ πατρός παρεδόθη
Ναυπλίφ έπϊ θανάτψ παρ 'ου Τεύθρας ό Μυσ&ν δυνάστης παραλαβών αυτήν έγημε. Τό δέ βρέφος
έκτεθέν έν δρει Παρθενίφ θηλήν ύποσχούσης έλάφου Τήλεφος έκλήθη, καί τραφείς ύπό τών Κορύθου
βουκόλων κα\ ζητήσας τούς γονέας ήκεν εις Δελφούς. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 653
3 Εύριπ. Μήδ. 1334. Άπολλ. Ρόδ. 4.223. Πβ. Moreau, Le M ythe de Jason et M id ge, a.
41-42, 71-72, 125-128.
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Αηδών: κόρη του ΓΊανδάρεω, άθελα της (σύμφωνα με μια εκδοχή
σκοτώσει

το

βρέφος

της

νύφης

της),

σκότωσε

το

γιο

ή θελε

της

να

Ίτυλο,

μεταμορφώθηκε από τους θεούς σε αηδόνι και ο σύζυγός της Ζήθος, που είχ ε
εκ τεθ εί

ο

ίδιος

ως

νεο γ έν νη το ,

πέθανε

από

τον

καημό

του1.

Ο

Ίτυλος

παραπέμπει στον Ίτυ της Πρόκνης, αλλά δεν καταλήγει έδεσμα συμποσίου,
ιϋ.

Αγαμέμνων: κυριευμένος από πόθο για την Κλυταιμνήστρα, παντρεμένη αρχικά
με το γιο του Θ υέστη, τον Τάνταλο, σκοτώνει τον ξάδελφό του, αρπάζει την
Κλυταιμνήστρα και συνθλίβει στο έδαφος το βρέφος της2,

ίν. Ηρακλής:
μητέρα

γνώρισε

δυο φορές

την

απειλή,

όταν

του Αλκμήνη φοβισμένη από το φθόνο

ν εο γ έν ν η το
της

Ήρας

τον

πέταζε

και όταν

η

η Ήρα

έσ τ ειλ ε στο λίκνο , δυο φίδια να τον καταπιούν μαζί με τον Ιφικλή3.

ζ. Έκθεση του δυσοίωνου νεογέννητου

Στους μύθους του Οιδίποδα και του Πάρι-Αλέξανδρου κοινή είναι η βασιλική
καταγωγή και η νομιμότητα των δυο νεογνώ ν, που εκτίθενται ε ξ αιτίας χρησμού
δυσοίωνου

για

την

οικογένεια

ή

την

θανάτωση του νεογέννητου, θεϊκής
μύθο

του

Κρόνου

και

του

Περσέα.

κοινότητα4.

Χρησμός

που

επιβάλλει

τη

αυτή τη φορά καταγωγής, υπάρχει και στο
Στοιχεία,

όπως

η

αλλαγή

ονόματος

του

βρέφους από Α λέξα νδ ρο σε Πάρι μετά τη διάσωσή του, επιτρέπουν την ερμηνεία
των μύθων αυτών ως αναφορές μυητικής διαδικασίας5.

1 Όμ. Oft 19.522 και Ό μ Οδ. 19.518. Πβ. Grimol, Λεξικό, σ. 42.
2 Εύριπ. Ιφ.Αύλ,Μ δΟ. Πβ. Grimal, Λεξικό, ο. 365.
3 Πινδ. Νεμ. 1.33 και θεοκρ. Βουκ. 24.10. Διόδ. Σικ. 4.9.6. Το σημείο της έκθεσης στην
πεδιάδα του Άργους πήρε το άνομα "Πεδιάδα ταυ Ηρακλή”, πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 249250. Η έκθεση νεογεννύτων σε φίδια, γιό τη διαπίστωση της γνησιότητας ή γιά την
επίκληση της προστασίας του θεού, έχει περιγραφεί σε πρωτόγονες φυλές, Πβ. Frazer,
Χρυσός κλώνος, τ. 4, σ. 15.
4 Πβ. Moreau, "Dejouer I' Oracle ou la precaution inutile”, o. 261-279.
5 Πβ. Gartziou-Tatti, Piris-Afoxandre dons I' Made, a. 73-92.
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Οιδίπους. Ο

μύθος του απασχόλησε ιδιαίτερα και την αρχαία γραμματεία1 και

τη σύγχρονη

έρευνα 23
. Το σημείο

που ενδιαφέρει εδώ είναι η έκθεση ενός

βρέφους, νόμιμου βασιλόπαιδος, αλλά φορτωμένου με το βάρος του Δελφικού
χρησμού πως θα σκότωνε τον πατέρα του, πστροκτόνον έσεσθαΡ ή θα έφερνε
την καταστροφή στην Θ ήβα4. Ο

Λάιος, με τη σύμφωνη γνώμη της Ιοκάστης,

ε ξ έ θ ε σ ε το βρέφος-Οιδίποδα στον Κιθαιρώνα προκαλώντσς την οργή της Ήρας
και του Απόλλω να. Η αφήγηση ά λλα ξε με την πάροδο των αιώνων: αρχικά το
βρέφος ε ίχ ε εκ τ εθ εί γυμνό μέσα σε πήλινο δοχείο5, αργότερα έγ ιν ε λόγος
για

σπάργανα

και

για

το

δραματικότερο

τρύπημα

των

ποδιών

σύμφωνα με

άλλες παραλλαγές, το βρέφος αφέθηκε σ ε μια κιβωτό στον Κορινθιακό κόλπο
ή τον Εύριπο, που περισυνέλεξε η Ιπποδάμεια,
ϋ.

Αλέξανδρος-Πάρις.

Υπέρ

της

έκθεσης

του

νεογέννητου

δεν

συνηγορούσαν

μόνο οι κακοί οιωνοί για τον πατέρα του, αλλά και οι κακοί οιωνοί για την

1 Αίσχύλ. Θήβ. 691: ΦοΙβωι στυγηθέν πάν το Λαίου γένος και άποσπ. 122. Σοφοκλ. Οίδ.Τύρ.
713, 1026, 1175. Εύριπ. Φοίν: 26, 28, 1104, 1760. Άρισπχρ. ΒάτρΛ 189-1191. ’Απολλόδ. Μυθογρ.
3.42.
2 J. Bremmer, "Oedipus, σ. 41-59. Vernant, Vidal-Naquet, CEdipe at ses M ythes a.
20, 37-38. A. Moreau, "Dejouer Γ Oracle ou la precaution inutile", σ. 261-279. Grimal,
Λεξικό, σ. 500-504. March, The Creative Poet, a. 121-154.
3 Άπολλόδ. Μυθογρ. 3.42: Μετά δέ την Άμφίονος τελευτήν Λάιος τήν βασιλείαν παρέλαβε. Κα\
γήμας θυγατέρα Μενοικέως, ήν ένιοι μέν Ίοκάστην ένιοι δέ Έπικάστην λέγουσι, χρήσαντος τοΟ θεοΟ
μή γεννάν (τόν γεννηθέντα γάρ πστροκτόνον έσεσθαι) ό δέ οίνωθείς συνήλθε τή γυναικί. Καί τό
γεννηθέν έκθεϊϊαι δίδωσι νομεΤ, περόναις διατρήσας τά σφυρά. 'Α λλ' ουτος μέν έξέθηκεν είς
Κιθαιρώνα, Πολύβου δέ βουκόλοι, τοΟ Κορινθίων βασιλέως, τό βρέφος εύρόντες πρός τήν αυτοΟ
γυναίκα ΠερΙβοιαν ήνεγκαν.
4 Η ύπαρξη του βρέφους απειλεί τη τη Θήβα κατά τον Αισχύλο ( Επτά έπΐ Θήβας) ή
τον πατέρα του κατά το Σοφοκλή [ΟΙδίπους Τύραννος), πβ. Bremmer, "Oedipus", σ. 41-59.
5 Αριστοφ. θάτρ.1189-1191: δτε δή πρώτον μέν αίηόν <ΟΙδ(ποδα> γενόμενον // χειμώνας
όντος έξέθεσαν έν όστράκω // ϊνα μή 'κτραφείς γένοττο τοΟ πστρός φονεύς. Γυμνός, καθισμένος
στην αγκαλιά του Εύφορβου απεικονίζεται σε ερυθρόμορφο αμφορέα (Παρίσι, Bibliotheque
Nationale), Πβ. Ελληνική Μ υθολογία, τ. 3, σ. 87. Ενδεικτκή της ασάφειας των ορίων της
βρεφικής ηλικίας στους αρχαίους είναι η παράσταση στην αγγειογραφία του Οιδίποδα ως
παιδιού προσχολικής ηλικίας.
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κοινότητα: ο Αλέζανδρος-Πάρις του Πρίαμου, επειδή έτσι απαίτησε η ερμηνεία
κάποιου ονείρου της εγκύου Εκάβης, εξετέθ η στην Ίδη1.

η. Έκθεση του δύσμορφου νεογέννητου

Για το σκοπό αυτής της μελέτης, ανάμεσα σ' όλες τις μυθολογικές μαρτυρίες
έκθεσης ή φόνου βρέφους, οι πιο ενδιαφέρουσες είναι του Ηφαίστου, του Πανός
και του Πρίαπου: τα νεογέννητα δεν βαρύνονται ούτε από χρησμό κατάρας ούτε
από

έλλειψη

νομιμότητας

στη

σύλληψή

τους.

Η

σύλληψη,

η εγκυμοσύνη

και

ο

τοκετός ολοκληρώθηκαν χωρίς απρόοπτα. Η κακοτυχία τους ήρθε με τη γέννησή
-τους:

και

τα

τρία

νεογέννητα

ήταν

δύσμορφα,

δεν

συμπλήρωναν

δηλαδή

τα

απαραίτητα κριτήρια για να θεωρηθούν άξια ζωής* και τα τρία εξέθ εσ α ν οι ίδιες οι
μητέρες

τους

χωρίς

δισταγμό*

και

τα

τρία

επιβίωσαν

αναπτύσσοντας

άλλα

χαρίσματα: ο Ήφαιστος την εργατικότητα, ο Πάν την εύθυμη διάθεση, ο Πρίαπος
τη γονιμότητα.
ί.

Ήφαιστος: Σύμφωνα με μια μυθολογική εκδοχή η χωλότητα του Ήφαιστου ήταν
συγγενής και η αιτία να τον πετάξει, κρύψαι χωλόν έόντα, η Ήρα στη θάλασσα.
Το νεο γέννη το σώθηκε από την Τηθύ και την Ευρυνόμη, τιμώρησε τη μητέρα
του

για

την

αναγκάζοντας

απόρριψή
τους θεούς

της,

κατασκευάζοντας

να του ζαναδώσουν

ένα ν
τη θέση

χρυσό

θρόνο-φυλακή,

του στον

Όλυμπο2.

1 Άπολλόδ. 3.140-150. Γεννάται δέ αύτψ <Πριάμφ> πρώτος μέν Έκτωρ- δευτέρου δέ γεννάθαι
μέλλοντος βρέφους έδοξεν Εκάβη καθ' ύπνους δαλόν τεκεΙΥ διάπυρον, τούτον δέ πάσαν έπινέμεσθαι
την πάλιν και καίειν. Μαθων δέ Πρίαμος παρ * ’ Εκάβης τδν όνειρον, ΑΙσακον τόν ulbv μετεπέμψστο Pjv
γόρ όνεψοκρέτης παρά τού μητροπάτορος Μέροπος διδαχθείς. Ουτος είπων της πστρίδος γενέσθαι
τόν παίδα άπώλειαν. έκθεΐναι τό βρέφος έκέλευε. Πρίαμος δέ, ώς έγεννή0η τά βρέφος, δίδωσιν
έκθεΐναι οΐκέτη κομίσαντι εις Ίδην 6 δέ ο ικέτης Αγέλαος ώνομάζετο. Τό δέ έκτεθέν Οπό τούτου
βρέφος πένθ’ ήμέρας υπό άρκτου έτράφη. Ό δέ σωζόμενον ευρών άναψεΤται καί κομίσας έπΐ τών
χωρίων ώς ίδιον παίδα έτρεφεν. όνομάσας Πάριν. Grimd, Λεξικό, σ. 536.
2 Όμ. Ιλ. Σ.394-399: ' $ βά νύμοι δεινή τε καί αίδοίη Θεός ένδον, IIή μ'έσάω σ , ότε μ '6 λγος
άφίκετο τηλε πεσόντα II μητρός έμής ίότητι κυνώπιδος. ή μ ' έθέλησε II κρύψαι χωλόν έόντα τύτ'άν
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Υπάρχει βέβαια και η παραλλαγή, ότι τον Ήφαιστο τον πέταξε, σε μεγαλύτερη
ηλικία και ανεξάρτητα από την δυσειδή εμφάνισή, θυμωμένο* μαζί του ο Ζευς*1,
ϋ. Πάν: ο Παν γεννήθηκε στην Αρκαδία από τη Νύμφη του θνητού Δρύοηος και
τον Ερμή. Ή τα ν τόσο θορυβώδης και δύσμορφος, τριχωτός με κέρατα και πόδια
τράγου, που η μητέρα του τον εγκα τέλειψ ε έντρομη. Ο Ερμής τον έφερε στον
Όλυμπο

τυλιγμένο

στο δέρμα ενός

λαγού, όπου όλοι οι θεοί διασκεδάζουν

μαζί του2.
in. Πρίαπος: μολονότι παιδί όμορφων γονιώ ν, της Αφροδίτης και του Άδω νι (ή του
Διόνυσου ή του

Δ ία ), ο Πρίαπος

γεννήθηκε δύσμορφος, με μεγάλη γλώσσα,

πελώρια κοιλιά και φαλλό δυσανάλογο και έκτοπο (φύτρωνε στο πίσω μέρος,
όπως

του

Φ άνητος).

Η

Αφροδίτη

ηέτα ζε

το

ν εο γ έν νη το ,

το

βρήκαν

όμως

βοσκοί που το θεώρησαν σαν σημάδι ευφορίας για τα φυτά και τα ζώα και το
κράτησαν: όπως και στην περίπτωση του Πανός, η ανυπόφορη για τους γονείς
δυσμορφία γίνετα ι πιο αποδεκτή από τους τρίτους3.

η. Η δημογραφική-ευγονική βρεφοκτονία

Α ντίθετα με τους ηρωικούς μύθους της βρεφοκτονίας, όπου τα θύματα ήσαν
συνήθως αγόρια,
αντιπροσώπευαν

στην

καθημερινή ζωή

μικρότερη

κοινωνική

τα θύματα ήσαν

αξία.

Λ ίγ ες

είναι

μάλλον
οι

κορίτσια, αφού

απηχήσεις

αυτής

της

πραγματικότητας στη Μ υθολογία:

πάθον ύλγεα θυμφ II ε(μ ή μ Έύρυνόμη τε Θέτις θ'ύπεδέξστο κόλπφ II Εύρυνόμη, Θυγάτηρ άψορρόου '
ΩκεανοΊο." και Παυα Άττ. 20.3. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 275-276.
1 Όμ. 7λ. Α.585-595 και Άπολλόδ. Μυθογρ. 1.3.5.
2 *Ομ. Ύ μνοι 19.32. Εξ ου και η παρετυμολογία της ονομασίας του θεού. ΠΒ.
Borgeaud, Dieu Pan, σ. 90-91, Grimal, Λεξικό, σ. 530-531.
3 Νόνν. Γρηγ. Ναζιανζ. 2,28. Η τερατογονία του Πρίαπου θεωρήθηκε αποτέλεσμα
φθόνου και ζήλειας της Ήρας, ωστόσο αυτή η λεπτομέρεια θεωρείται νεώτερη προσθήκη.
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ΐ.

Αταλάντη: κόρη του Ιάσου και τη? Κλυμένη?, εκτέθηκε νεο γέννη τη στο όρο?
Παρθένιο από τον πατέρα τη?, που επιθυμούσε μόνο

αγόρια, άρρένων τέκνων

έπιθυμΟ^, διασώθηκε από αρκούδα και ανατράφηκε από κυνηγού?,
η.

Λεύκιππο?: κορίτσι από τη Φ αιστό, που ανατράφηκε ω? αγόρι από τη μητέρα
τη?

για

να

πρωτογωνιστέ?

γλυτώσει
τη?

την

ιστορία?

έκθεση

από

έμειναν

τον

ανώνυμοι.

πατέρα

τη?.

Οι

υπόλοιποι

Ό ταν

δεν

μπορούσε

να

κρύβεται ά λλο , δεήθηκε στη Φ υτία Λητώ κι η θεά την έκα νε κανονικό άντρα.
Μ ε το μύθο αυτό δικαιολογούσαν στη Φαιστό την προέλευση τη? Γιορτή?
Εκδύσια1
2.
ίϋ.

Αμαζόνε?: οι γυναίκε?-πολεμιστέ?

τη? Μαύρη? Θ άλασσα?, που θανάτωναν ή

τύφλωναν και κούτσαιναν ή παρέδιδαν σε γειτονικέ? κοινωνίε? προ? ανατροφή
τα

αρσενικά

νεο γέννη τα ,

με

τα

ίδια

κριτήρια

που

ά λλε?

κοινότητε?

θα

αντιμετώπιζαν τα κορίτσια ω? άχρηστα 3.

1 Άπαλλόδ. 3.105. '/όσου δέ καί Κλαμένης τής Μινύου Αταλάντη έγένετο. Τούτης ό πατήρ
άρρένων τέκνων έπιθυμ&ν έξέθηκεν αυτήν, άρκτος δέ φοιτΟσα παλλάκις θηλήν έδίδου, μέχρις ου
εύρόντζς κυνηγοί παρ' εαυτοίς άνέτρεφον. Πβ. Grimal, Λεξικό, σ. 116.
3
Αντων. Λιβ. Μεταμ.17 από το 2ο βιΠβ. των Έ τ εροιουμένων τοΟ Νικάνδρου. Πβ.
Λεκοτοά?, ‘Eput, σ. 138.
3
'Απαλλόδ.2.98: καί ε ί ποτέ μιγείσαι γεννήσειαν, τά θήλεα έτρεφαν, καί τους μέν δεξιούς
μαστούς έξέθλιβον, [να μή κωλύονται άκοντϊζειν, τούς δ ’ άριστερούς εΐων, ίνα τρέφουν. Πβ. Grimal,
Λεξικό, σ. 116.
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3.

Διακοπή κύησης
Οι

Έλληνες

φαίνεται

μυθοπλαστική εποχή,
συνθήκες,

άρα

ότι

ότι

είχα ν

τη

γνώση

ότι πρόωρα νεο γ νά
η

διακοπή

της

ή την

μπορούν να

κύησης

πριν

τη

εμπειρία/

επιζησουν
γέννηση

ήδη

σε

θα

από

τη

εξαιρετικές

μπορούσε

να

σημαίνει θανάτωση ενός δυνάμει ανθρώπου, Παρεμβάσεις στη διάρκεια της κύησης
συναντώνται σε 3 μύθους:

i.

Διόνυσος: όταν κεραυνοβολήθηκε ηΣεμέλη, το έμβρυο-Διόνυσος,
μηνών

αφαιρέθηκε

από

το

σώμα

της

μητέρας,με

επείγουσα

μόλις επτά
τομή,

και

τοποθετήθηκε στο μηρό του Δ ία , όπου συμπληρώθηκε ο χρόνος κύησης1.
ii.

Ασκληπιός:

με

ανάλογη

Κορωνίδας

και

το

διαδικασία

διασώθηκε

έμβρυο-Ασκληπιός2,

με

τη

από

το

διαφορά

καιόμενο πτώμα
ότι

δεν

της

χρειάστηκαν

ειδικές συνθήκες για το ν εο γ ν ό , που θα ήταν συνεπώς τελειόμηνο.
ίίί.

Ευρυσθέας: επειδή

η Ήρα

ήθελε

να

προηγηθεί η

γέννηση

του, διέκοψε

τις

ωδίνες της Αλκμήνης για τον Ηρακλή και επιτάχυνε τον τοκετό της Νικίππης,
φέρνοντας στη ζωή τον Ευρυσθέα, ήλιτόμηνον έόντα, μετά αηό κύηση μόνο 7
μηνών3.
1 Λουκ. Θυσ. 530.5. τόν μέν γόρ Διόνυσον ήμπελή, φασίν, έκ τής μητρός έτι καομένης
άρπάσας έν τφ μηρφ φέρων <Ζεϋς> κστώρυξε κφτα έξέτεμε τής ύδΤνος ένστάσης. Πάλι στο
Λουκιανό: Λουκ. Θ,.διάλ, 228(2). και ή Σεμέλη μέν διαφθείρεται ύπό τοΟ πυρός, έμέ δέ κελεύει
άνστεμόντα την γαστέρα τής γυναικός άνακομίσαι άτελές έτι αύτφ τύ έμβρυον έπτάμηνον. καί έπειδή
έποίησα, διελων τόν έαυτοΟ μηρόν έντίθησιν, ώς άποτελεσθείη ένταΟΘα, καί νΟν τρ(τψ ήδη μηνί
έξέτεκεν αύτό καί μαλακώς άπό τών ώδίνων έχει. Και στην ορφική διδασκαλία: Orph. fr. 199. δ δέ
άπό τού μηροΟ τοΟ Δ ιός πρόεισιν είς αύτήν - ήν γόρ έκεϊ συνηνωμένος - καί προελθών καί μεθεκτός
αυτής γεγονώς έπΐ τό νοητόν αυτήν άνάγει καί την έαυτοΟ πηγήν. Αηό το περιστατικό αυτό
παρετυμολογείται και η λέξη Διόνυσος, αυτός "που γεννήθηκε δυό φορές, ηβ. Grimal,
Λεξικό, ο. 116
2 'Απολλόδ. Μυθογρ. 3.118-119: Τινές δέ ‘Ασκληπιόν ούκ έξ 'Αρσινόης τής Λευκίππου
λέγουσιν, άλλ ’ έκ Κορωνίδος τής Φλεγύου έν Θεσσαλίφ. Καί φασιν έρασθήναι τούτης !Απόλλωνα καί
εύθέως συνελθεΤν την δέ παρά τοΟ πατρός γνώμην έλομένην wΙσχυϊ τφ Καινέως άδελφφ συνοικεί
Απόλλων δέ τόν μέν άπαγγείλαντα κόρακα καταρόται, δν τέως λευκόν όντα έποίησε μέλανα, αύτήν δέ
άπέκτεινε. Καιομένης δέ τούτης άρπάσας τό βρέφος έκ τής πυρός πρός Χείρωνα τόν Κένταυρον
ήνεγκε, παρ'οΰ καί τήν ιατρικήν καί τήν κυνηγετικήν τρεφόμενος έδιδάχθη. Πβ. Ρ. Grimal, Λεξικό,
ο. 114.
3 Όμ. ϊλ Τ 115: ή δ ' <δλοχος Σθενέλου> έκύει φίλον υιόν, ό δ ’ έβδομος έστήκει μείς- II έκ δ '
άγαγε πρό φόωσδε κσ\ ήλπόμηνον έόντα, II *Αλκμήνης δ ' άπέπαυσε τόκον, σχέθε ό ' Είλειθυίας. Το
κέρδος του Ευρυσθέσ θα ήταν το σκήπτρο των Αργείων, ηβ. Grimal, Λεξικό, ο. 227.
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Δ εν efvai ασήμαντες οι τεχνικές λεπτομέρειες των μύθων αυτών: ήδη στην
ItidAz διαπιστώνονται ενδείξεις και επίσπευσης και αναστολής του τοκετού, ενώ
στο μύθο του Διόνυσου, το έμβρυο των επτά (προφανώς σεληνιακών) μηνών, που
δεν μπορεί να επιβιώσει με τις δικές του δυνάμεις, τοποθετείται σε κατάλληλο
περιβάλλον μέχρι να ολοκληρωθεί η διάρκεια της κύησης.

ι*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τ Α Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α

Για τους αρχαίους Έ λ λη ν ες ο καλός θάνατος ήταν απαραίτητη προϋπόθεση
γιά να θεωρηθεί κάποιος άνθρωπος ως ευτυχής. Στην Ιλιάδα ο Α χιλλευς επιλέγει
τον ένδοξο θάνατο με κλέος άφθιτον από την άδοξη ζωή1 και στο διάλογο του
Κροίσου με το Σόλω νσ, ο σοφός αδιαφορεί για τα αγαθό οποιοσδήποτε θνητού
και

αποκαλέι

ευτυχή

μόνον

όποιον

τελευτήσω εύχαρίστως τόν βίον2.

Καθώς

τα

παραδείγματα καλών θανάτων που αναφέρει ο Σόλων δεν αφορούν φιλοσόφους ή
διακεκριμένους

π ολίτες,

αλλά

κοινούς

ανθρώπους,

επιτρέπεται

να

θεωρηθεί

ότι

εξφράζει την κοινή αηόψη του πολιτισμού του.
Στη μελέτη των αντιλήψεων για τη λυτρωτική θανάτωση, πολύ σημαντική θα
ήταν η γνώση

των αντιλήψεων

για την άλλη, τη μετά θάνατον, ζωή και των

1 Όμ. 7λ. I. 410-416: μήτηρ γάρ τέμ έ φησι Θεά Θέας άργυρόπεζα II διχθαδίας κήρας φερέμεν
Θανάτοιο τέλοσδε. II ε ΐ μέν κ αυθι μένων Τρώων πόλιν άμφιμάχωμαι, II ώλετο μέν μοι νόστος, άτάρ
κλέος άφθιτον έσται' II ε ΐ δέ κεν οίκαδ ’ ϊκωμι φίλην ές πατρίδα γαΐαν, II ώλετό μοι κλέος έσθλόν, έπΐ
δηρόνδέμοιαίώ νΙΙέσσεται, ούδέκέμ'& κα τέλος Θανάτοιοκιχείή. Η προτίμηση του Αχιλλέα μιάς
ταπεινής ζωής οπό έναν ένδοξο θάνατο στην Όδύοσεια (Νέκυια) δεν θεωρείται ως
αντίφαση των απόψεων του στην Ίλιάδα, πβ. Vernant, "Death with Two Faces", a. 289291
2 Ηρόδ. 1.32: ε ί δέ πρός τούτοισι έτι τελευτήσει τόν β(ον ευ, οίπος έκεΙΥος τόν συ Ογτέεις
όλβιος κεκλησϋαι άξιός έσ τί πρίν δ ' άν τελευτήση, έπισχεϊΥ μηδέ καλέειν κω όλβιον, άλλ *εάτνχέα...
Ό ς δ άναυτώνπλεΐστα έχωνδιστελέη καί έπετνα τελευτήση εύχαρίστως τόν βίον, ουτοςπαρ’ έμοί τύ
ούνομα τούτο, <5 βασιλεύ, δίκαιός έστι φέρεσθαι Για τη βαρύτητα του καλοΟ θανάτου στους
αρχαίους Ελληνες πβ. Humphreys, "Death and Time", σ. 261-262.
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προσδοκιών οπό αυτήν. Ό σ ο ν αφορά το θάνατο, το πέρασμα στον ά λλο κόσμο
των νεκρών και η διαδικασία της ταφής απασχόλησε αρκετά τις αρχαιοελληνικές
τελετουρ γίες. Α ν και οι τ ελ ετ ές θεωρούνται πιο απλές από των Χετταίω ν και πιο
απαισιόδοξες από των Αιγυπτίων1, συχνά οι μαρτυρίες δίνουν την εντύπωση ότι ο
αθρήνητος και άταφος νεκρός ήταν μεγαλύτερο κακό από τον θάνατο τον ίδιο2.
Σημαντικός σταθμός στην ε ξέλ ιξη των αντιλήψεων για το θάνατο θεωρείται
η αλλαγή της τελετής για το σώμα του νεκρού, από την ταφή στην καύση, που
συμπίπτει με το πέρασμα από την εποχή του χαλκού στην εποχή του σιδήρου. Η
καύση υπήρξε σημαντικός νεωτερισμός, καθώς καταργεί το συμβολικό δεσμό του
νεκρού με τη γη και απομακρύνει τον κόσμο των νεκρών από τον κόσμο των
ζωντανών3.
Η

μελέτη

των

τάφων

από

το

1200

έως

το

500

π.Χ.

δίνει

μια

αργή

μεταβολή των ταφικών συνηθειών και της αντίληψης του νεκρού και του θανάτου,
από όσο μπορεί κανείς τουλάχιστον να προεκτείνει τα αρχαιολογικά ευρήματα4.
Μια άλλη σημαντική τομή στην αντίληψη του θανάτου φαίνεται να διαμορφώνεται
κατά τη διάρκεια του 5ου π.Χ. αιώνα5. Οι διαφορές στην αντιμετώπιση του νεκρού
δεν πρέπει να θεωρούνται αναγκαστικά
θανάτου, εφόσον

κυρίαρχο

παραμένει

ως αλλα γές

το

ίδιο

και στην

γ εγ ο ν ό ς,

αντιμετώπιση του

δηλαδή

η απώλεια

του

ανθρώπου και η ένταξή του σε ένα ν ά λλο κόσμο6.
Η πίστη για τη μεταθανάτια κατάσταση αλλάζει ομοίως με την πάροδο των
αιώνων:

ο

ομηρικός

Άδης

παρουσιάζεται

εξαιρετικά

ζοφερός'

μια

επιθυμητή

1 Vermeule, A spects o f Death in Early G reek A rt and Poetry, o. 2.
2 Vermeule, A spects o f Death in Early G reek Art and Poetry, σ. 12.
3 Την ίδια εποχή μεγαλώνει και η απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους και τους
θεούς, με την εξαφάνιση του θεσμού του θεϊκού βασιλιά, ηβ. Vernant, Η καταγωγή της
Ελληνικής σκέψης, σ. 30.
4 Πβ. Morris, Burial and Ancient Society, a. 1*26.
5 Πβ. Vermeule, A spects o f Death in Early Greek A rt and Poetry, πρόλογος.
6 Πβ. Vermeule, A spects o f Death in Early Greek A rt and Poetry, o. 2.
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μεταθανάτια ζωή αρχίζει να διαφαίνεται αργότερα με τις μυστηριακές λατρείες1. Η
εικόνα

του

Αδη

πασίγνωστος
τέλος

του

είναι

άλλη

στην

#Οδύσσεια

και

άλλη

στους

τραγικούς'

ο

Χάρων, το πορθμείο και ο Κέρβερος εμφανίζονται όψιμο, προς το
5ου

αιώνα.

Μ ετά

τον

5ο

αιώνα,

οι

παραδοσιακές

θεωρήσεις

του

θανάτου έχουν να αντιμετωπίσουν την επιρροή των φιλοσοφικών αντιλήψεων2.
Μια

αδρή

ανατολικούς
Γκιλγκαμές
επιθυμητή

αντιστοιχία

λαούς:
και

στα

ο

αλλαγώ ν

Άδης

είναι

αρχαιότερα

μεταθανάτια

ζωή

ζοφερός

κείμενα

αρχίζει

παρατηρείται

να

της

και

στο

Παλαιός

φαίνεται,

και

στους

μεσοποτσμιακό
Διαθήκης.

σχεδόν

γειτονικούς
έπος

του

Στροφή

σε

μια

ταυτόχρονα

με

τις

ελληνικές μυστηριακές τ ε λ ε τ έ ς , στη σκέψη του Ζωροάστρη και τα κηρύγματα των
μετά την Έ ξοδ ο Προφητών, τη διδασκαλία του Κομφούκιου και του Γαουτάμα3. Η
χρονική αυτή συγκυρία ερμηνεύεται με

την αλλαγή

των κοινωνικών δομών4 και

μάλιστα με την εξατομίκευση της ηθικής ευθύνης και της θρησκευτικής αξίας5.
Η εκά στοτε θεώρηση της ευθανασίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο εξαρτάται
από τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν αυτήν την θεώρηση: την αξία και ιερότητα
του

ανθρώπου

καθαυτού,

την

αξία

της ζωής,

τα δικαιώματα

του ανθρώπου ως

μέλους μιας κοινωνίας6. Έτσι δεν είναι περιττό να τονιστεί εδώ, πως έννοιες που
σήμερα θεωρούνται αυτονόητες, όπως είναι το δικαίωμα της ζωής, της τροφής, της
αξιοπρεπούς μεταχείρισης

χωρίς βασανιστήρια και εξευτελισμούς,

το δικαίωμα για

εργασία και το δικαίωμα για ξεκούραση, ήταν μάλλον άγνωστες στην αρχαιότητα7.
Ακόμη, ότι παρά τα βήματα κάποιων φιλοσοφικών σχολώ ν,

η ανθρώπινη ύπαρξη

1 Πβ. Boyd, "The Right to Life", σ. 133.
2 Πβ. Vermeule, Aspects o f Death in Early G reek A rt and Poetry, o. 4-5.
3 Πβ. Boyd, "Attitudes to Death", σ. 125.
4 Πβ. και Vernant, Η καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, σ. 60.
5 Πβ. Hick, Death and Eternal Life, κεφ. 3-4.
6 Amudsen, "Birth", σ. 3.
7 Και όχι μόνο στην αρχαιότητα: το μέγιστο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας δεν
περιλαμβάνει τέτοιες έννοιες, Πβ. Boyd, 'The Right to Life', σ. 132. Σύμφωνα με τη
μελέτη αυτή, η πρώτη διακήρυξη του 'δικαιώματος της ζωής φαίνεται να χρονολογείται
από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το 1776.
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δεν

ε ίχ ε κάποια αξία ήδη από τη γέννηση ή και πριν

τη γέννηση,

ότι

καμία

γνωστή ειδωλοΧατρική νομοθεσία δεν ασχολήθηκε με έμφυτα δικαιώματα1 και ότι
για την κλασική αισθητική μια ανθρώπινη ζωή σε αναξιοπρέπεια και παρακμή δεν
μπορούσε να θεωρηθεί ως ιερή2. Τ έλ ο ς, στην αντιμετώπιση της νόσου ο αρχαίος
Έλληνας δεν είναι απαραίτητο να ε ίχ ε την ίδια στάση με τον σημερινό, καθώς η
σημειολογία του πόνου και του πάσχειν αλλάζει από κοινωνία σ ε κοινωνία3.
Στην
υπόσταση

αρχαία
της

Ελληνική

κοινότητας

κοινωνία,

ε ίχ ε

όπως

προτεραιότητα

εξ

άλλου

και

σε

σχέση με

στη
την

Ρωμαϊκή,

υπόσταση

η
του

ατόμου-μέλους. Από αυτήν τη βασική θέση προκύπτει ευλόγως ότι το μειονεκτικό
άτομο ε ίχ ε λιγότερες πιθανότητες

να τύχει της ευσπλαχνικής

συμπεριφοράς που

είναι αυτονόητη στις σύγχρονες "κοινωνίες προνοίας".
Το

κεφάλαιο

του

"λυτρωτικού

θανάτου"

δεν

έ χ ε ι μ ελετηθ εί

τόσο,

όσο

ά λλες πλευρές της κοινωνική ζωής στην αρχαία Ελλάδα4. Η μέχρι τώρα έρευνα
έ χ ε ι κστευθυνθεί κυρίως στην ανίχνευση των απόψεων για την αυτοκτονία5 και
την έκθεση του βρέφους ως συμβολική πράξη και λιγότερο για την ευθανασία, και
τη έκθεση ως βρεφοκτονία. Κάπως πιο γνωστή είναι η έκταση

του φαινομένου

στην αρχαία Ρώμη6.

1 Πβ. Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 5-9. Η συνοπτική αυτή θέση αδικεί
τις εξαιρέσεις των φιλάνθρωπων νομοθεσιών, όπως εκείνης των Θηβαίων.
2 Πβ. Mocloren, 'Dignity*, σ. 40-41, όπου όμως μάλλον αποτυχημένα ηεριγράφεται
ως 'στωική* η εκλεπτυσμένη άποψη της ιερότητας του άρτια σωματικά και πνευματικά
ανθρώπου.
3 Πβ. Porter, "Pain and Suffering", a. 1574*1579.
4 Υποστηρίζεται οτι η εθνογραφική μελέτη του θνήσκειν είναι γενικώς πολύ
ονεηορκής, εξ αιτίας της αναστολής των ίδιων των ερευνητών να σχολούνται με
ανάλογα θέματα: ηθ. Humphreys, Death and Time, σ. 265.
5 Πβ. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide.
6 Για την ερμηνεία της ανεπαρκούς αυτής ενασχόλησης έχει ηροταθεί η υπόθεση
του απωθητικού και της βαρβαρότητας του εθίμου, Πβ. Cameron, 'Exposure of Children",
ο. 105*114.
Ωστόσο πιό σωστή φαίνεται η άποψη του Baker, "The History of Medical
Ethics", a. 852*53, ότι η έρευνα σε θέματα ιστορίας της Ιατρικής Ηθικής είναι γενικά
ελλιπής.
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1. Εκούσιος θά να τος και λυτρωτική θανάτωση

Οι εγκύκλιες γνώσεις αρκούνται στην αρχαία Σπάρτη και τη θανάτωση των
ασθενικών

η ανάπηρων βρεφών, ωστόσο

για

Κ έα 1

την

απογοητευμένοι

και

τη

Μ ασοαλία,

από

τον

παρόντα

ανάλογες

όπου
β ίο,

νομοθεσίες

υπήρχε
αφού

και

οναφέρονται και

σχετικό

παρουσιάζονταν

τυπικό:
ενώπιον

οι
της

Γερουσίας, είχ α ν την έγκριση να πάρουν δηλητηριώδες ποτό2.
Στο οικείο

κεφάλαιο

των φιλοσοφικών διδασκαλιών γίνεται λόγος

για την

απομυθοποίηση του θανάτου. Ο ι απόψεις των φιλοσόφων δεν είναι και δεν ήτον
οπωσδήποτε

ίδιες

με

τις

απόψεις

των

πολλών3,

ωστόσο

συχνά

οι σοφοί,

για

παράδειγμα οι πρώτοι, οι "επτά" σοφοί, δίδασκαν μια θυμοσοφία γενικής αποδοχής4.
Στο

ίδιο

πνεύμα

η νομοθεσία

του

Σόλω νος,

όπως και τα ήθη άλλων πόλεων,

απέτρεπε το υπερβολικό και παρατεταμένο πένθος5.
Οι πολλοί, οι ανώνυμοι, οι μακριά από τη διανόηση, είχαν την υποστήριξη
της θρησκείας* για παράδειγμα η διαδεδομένη ορφική διδασκαλία έκα νε πιο εύκολο
το

πέρασμα στην

άλλη ζωή.

Έ χ ει

πάντως

τονιστεί ότι στην

αντιμετώπιση του

θανάτου, η λογική δεν βοήθησε τόσο πολύ τον αρχαίο Έ λ λ η ν α , όσο σε άλλα

\ Μενάνδρ. άπόση. 797 Kdrte-Thierfelder: καλόν τό Κείων νόμιμόν έστι, Φονίά II ό μή
δυνάμενος ζήν καλΒς ού ζ$ κακώς. Γιά το Κείων νόμιμον πβ. και Van Hoof, From Autothanasia
to Suicide, σ. 36.
2 Βαλέριος Μάξιμος 2.6.7ο. Η διαδικασία παραπέμπει στην ανάλογη ελευθερία του
ασθενούς στη σύγχρονη Ολλανδία, Πβ. Simons, "Το δικαίωμα στην ευθανασία", και Baker,
"The History of Medical Ethics", a. 880-881 και Gevers "Legislation on Euthanasia: Recent
Developments in the Netherlands", σ. 138-141.
3 Πβ. Dodds, Έλληνες και παράλογο, σ. 164, όπου ο "τελευταίος διανοούμενος με
κοινωνικές ρίζες" θεωρείται ο Πλάτων: οι επόμενοι κινούνται στο κοινωνικό περιθώριο.
4 Για το Θαλή: Διογ. Λ. Βίοι 1.34: ούδένέφη <Θαλης> θάνατονδιαφέρειν τοΟφ)ν. Τί/ουν,"
έφη τις, "διό τί ούκ άποθνήσκεις;* *8τι," έφη, "ούδέν διαφέρει" και για τον Αναξαγόρα: Διογ. Λ.
Βίοι, 2.10-11: Ίδώντόν Μαυσώλου τάφονέφη < *Αναξαγόρας> " τάφος πολυτελής λελιθωμένης έστίν
ούσίας είδωλον " Πρός τόν δυσφοροΟντα δτι έπΐ ξένης τελευτή, " πανταχόθεν ", έφη, " όμοία έστίν ή

είς ζιδουκστάβασις*.
5 Πβ. Humphreys, "Death and Time", σ. 266. Ενδεχομένως υπήρχε μια αριστοκρατική
κατάχρηση του πένθους με παράταση πολυέξοδων τελετών, πβ. Verrmeule, Poetry, σ. 3.
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To KOivwvK0 δεδομένα

θέματα.

Δ εν

efvai

τυχαίο,

έτσ ι,

ότι

στα

σχετικό

σωζόμενα

χωρίο,

από

τον

Ηράκλειτο ως το Λουκιανό, διαπιστώνεται μια διάθεση αυτοχλευασμού1.
Η συχνότητα των μαρτυριών εκουσίου θανάτου στα αρχαία κείμενα, εάν δεν
είνα ι

πλασματική,

μιας

δοξογραφίας

που

αρεσκόταν

να

καταγράφει

παράδοξους

θανάτους, οδηγεί στο συμπέρασμα πως η δυσάρεστη ζωή εύκολα οδηγούσε στην
κατάργησή της. Μαρτυρίες για επώνυμους, που προτίμησαν το θάνατο από μια ζωή
ατφιωτική2, οφθονούν
μέγα

Αία ντσ3

ηερνψρονημένο

και

σε
το

όλη

τη διάρκεια της αρχαιότητας: από τον

φυλακισμένο

Σπαρτιάτη οπλίτη

τυραννοκτόνο

Αριστόδημο5,

τον

οργισμένο

Α ρ ιστο γείτο να 4,

κυνηγημένο

ως

Αθηναίο

τον

ρήτορα

Δημοσθένη6 και τον Ερετριέα Μ ενέδημο για μια άδικη κατηγορία ή από θλίψη για
την τύχη της πατρίδας του7.

μόνο

Ω στόσο

στη

κίνητρο

την

δοζογραφία
υστεροφημία

ονιχνεύονται
ή

χωρίς

και

άλλο

μαρτυρίες
εύλο γο

για

αίτιο,

αυτοκτονίες
όπως

αυτή

με
του

Εμπεδοκλή που φέρεται να πήδησε στο ηφαίστιο της Αίτνα ς8 και του Φερεκύδη

1 Πβ. Vermeule, A spects o f Death in Early G reek A rt and Poetry, a . 2.
2 Η απόλαυση της τφής, της δημόσιας δηλαδή εκτίμησης, είναι γιά τον ομηρικό
άνθρωπο το πρώτιστο αγοθό, η6. Dodds, Έλληνα και ηαρόλογο, σ. 34.

3 Επεσε πάνω στο σπαθί του θεωρώντος ότι οι Αχαιοί δεν του απέδωσαν
την πρέπουσα τψή.

4 Αριστατ. Άθην. παλ. 18.5: m i τέλος ώς ούκ έδύνστο < 'Αριστογείτων> πάντα ποιών
άποθανεΝ, έησγγειλάμενος... σύτω ηαρώξυνεν τδν Ιππίαν ώσθ' ύηό τΐ)ς όργής ού κστέσχεν έαυτόν,
άϋά σηασόμενος την μαχοφαν διέφθεψεν αυτόν.
5 Ο Αριστόδημος, έχοντας επιβιώσει των Θερμοπυλών, ένοιωθε επονείδιστος στην
ηατρβδο του, αναζήτησε και βρήκε ένδοξο θάνατο στις Πλατοιές. Πβ. Ήρόδ. 9.71. Αξίζει
νο σημειωθεί ότι αυτός ο θάνατος δεν τιμήθηκε ως άρκπεία από τους Σπαρτιάτες, επειδή
ακριβώς ο Αριστόδημος, ηροκεφένου να δοξαστεί, αγνόησε τη θέση του στη φάλαγγα,
ηβ. Vornant, M ortals and Immortals, σ. 220.
6 Στράβ. Γε*γρ 8.14(c374): άλλ έφβη <Δημοσθένης> φαρμάκφ παραλύσας έαυτόν τοΟ 0)ν.
ΠΒ. θεοδωρίδης. Επίκουρα, σ. 140.
7 Δισγ. Λ Bkn 2.142. 'Εντεύθεν άθυμήσας <Μενέδημος> λαθραίους παρεισδΰς εις τήν
πατρίδα καϊ τήν τε γυναίκα m i τός Θυγατέρας παραλαβών πρός Αντίγονον έλθών άθυμίρ τόν βίαν
κατέστρεψε.
• Γιο τον παράδοξο θάνοτο του Εμπεδοκλή Πβ. Von Hoof, from Autothanasio to
Suicide o. 37.
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που κατακρημνίσθηκε

ατού?

Δελφούς1. Α νά λογα

κίνητρα φαίνεται να ε ίχ ε , στο

τέλος πιά της αρχαιότητας, ο Π ερεγρίνος που αυτοπυρπολήθηκε στην Ολυμπία το
165 μ .Χ Λ
Σκοπός
λυτρωτική
ανάπτυξη

αυτής

θανάτωση
της

ιδέας

της
σε

μελέτης

δεν

περίπτωση

της ευθανασίας

είναι

τόσο

ασθένειας
στην

ο

εκούσιος

ή γήρατος.

Αρχαία

Ελλάδα,

θάνατος,

Ανεξάρτητα
τον

αρχαίο

όσο

η

από την
Έλληνα

απασχολούσε χωρίς αμφιβολία ο θάνατος με ταλαιπωρία και οδύνη: ο άβασάνιστος
Θάνατος23 θα ήταν οπωσδήποτε η επιθυμία κάθε κοινού ανθρώπου και τότε, ακριβώς
όπως και τώρα.
Το γήρας, το πρεσβυτικόν κακόν4 και η διανοητική πάθηση5 θεωρούνταν μεγάλη
απώλεια της ικανότητας του πολίτη που μπορούσε στην αρχαία Αθήνα να φτάσει
μέχρι και το αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα δικαστήρια6. Δ ε ν αναφέρεται
από τον Α ριστοτέλη το χρονικό όριο του γήρατος, η ηλικία που αποτελούσε και

1 Διογ. Λ. Βίοι 1.117. Ένιοι δέ φασιν <Φερεκύδην> έλθόντα εις Δελφούς άπό τοΟ Κώρυκίου
όρους αυτόν δισκήσαι. Οι θάνατοι του Φερεκύδπ, του Πυθαγόρα και του Εμπεδοκλή ήσσν
αντικείμενο παράδοξων αφηγήσεων, πβ. Zeller-Nestle. Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας,
σ. 24.
2 Λουκ. Περεγρ. 36. Αλλες περιπτώσεις θανάτου με φωτιά δεν ανιχνεύονται στον
αρχαιοελληνικό κόσμο, σε αντίθεση με τον Ινδικό, πβ. Van Hoof, From Autothanasia to
Suicide. Στην αυτοπυρπόληση του Περεγρίνου δεν μπορούν να αποκλειστούν οι επιρροές
από την ανάλογη πράξη ενός Ινδού στην Αθήνα, Πβ. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί, ο.
104. και Dodds, Έλληνες και ηαράλογο, σ. 210.
3 Αίσώπ. Μοθ. μυτα: ό λόγος, ότι βφδιον φέρουσι τόν θάνατον οΐ άνθρωποι, όταν άβασανίστως
παρακολουθήση.
4 Άριστοφ. Πλο&τ. 270: πρεσβυτικών μέν κακών έχοντα σωρόν. Την ίδιο φράση αποδίδει ο
Αιλιανός στον Επίχαρμο (πβ. Σ. Αλεξιάδης, Σχόλια στο ΑίλιανοΟ Ποικίλη Ιστορία, Αθήνα
χ.χ., σ. 90): Αίλ. Ποικ. Ίστ. Β 34. Επίχαρμόν φασι πάνυ σψόδρα πρεσβύτην όντα, μετά τινων
ήλικιωτών έν λέσχη καθήμενον, έπεϊ έκαστος τών παρόντων έλεγεν δ μέν πς *έμο\ πέντε έτη άπόχρη
βιώσαΓ, άλλος δέ “έμοί τρία1*, τρίτου δέ είπόντος *έμο( γε τέτταρα”, απολαβών ό Επίχαρμος "ω
βέλτιστοΓ είπε, “τι στασιάζετε καί διαφέρεσθαι ύπέρ όλίγων ήμερών; Πάντες γόρ o i συνελθόντες
κατά τινα δαίμονα έπ\ δυσμαϊς έσμέν ώστε ώρα πΰσιν ήμΤν τήν τσχιστήν άνάγεσθαι, πρό τοΟ τινός καί
όπολαΟσαι κακοΟ πρεσβυτικοϋ”. Η σκηνή των γερόντων στις Συρακούσες του 5ου αιώνα έχει
μια διαχρονική εηικαιρότπτα.
5 Πβ. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide, σ. 38: παρά τα αντιθέτως
θρυλούμενα, η γεροντική άννοια δεν ήταν άγνωστη στην αρχαιότητα.
6 Αριστοτ. Άθ. Πολ. 35.2. <Οί τριάκοντα> .. τάς δέ προσούσας δυσκολίας “έάν μή μονιών ή
γηρών ή γυναικϊ πιθόμενος" άφείλον. Η αφαίρεση του κωλύματος αυτού, που χρονολογείται
οπό τη νομοθεσία του Σόλωνος, θεωρείται από το φιλόσοφο ως πράξη μετριοπάθειας.
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Τα κοινωνικό δεδομένα

την αρχή του ιδιάζοντος νομικού αυτού κωλύματος. Το γήρας φαίνεται να είναι
αρκετός λόγος για επίσπευση του θανάτου στη δοξογραφίσ για το Σπεύσιππο1 και
τον

Στίλπωνα

το

Μ εγα ρέα 2.

Ακόμη

περισσότερο,

ο

θάνατος

σε

βαθύ

γήρας

θεωρείται από το Γοργία αδελφός του ύπνου3 από τον Αριστοτέλη άλυπος4 και ο
θάνατος

σε

ευτυχισμένη

στιγμή

είναι

για

τον

Α ντισθένη

το

μακαριώτερον έν

άνθρώηοις5. Ευθανασία γερόντω ν, με αποκλειστικά οικονομικά κίνητρα, τοΟ διαρκεΐν
τοΓς άλλοις την τροφήν, προβλεπόταν σύμφωνα με το

Στράβωνα από τη νομοθεσία

των Κείων τόσο σ ε έκτακτες, όσο και στις συνήθεις περιστάσεις. Η υποχρεωτική
αυτή αυτοκτονία ε ίχ ε ως καθορισμένο όριο ηλικίας τα 6 0

έτη γιά τις συνήθεις

καταστάσεις* στις έκτακτες το όριο καθοριζόταν κατα περίπτωση6.
Ακόμη και τον ιδανικό θάνατο για την αρχαιότητα, εκείνο ν στο πεδίο της
μάχης, ο Τυρταίος τον θεωρεί ανάρμοστο για τον γ έρ ο άνθρωπο7, ίσως έχοντας
μιά

αισθητική

αφετηρία

στην

αξιολόγηση

του

ένδοξου

θανάτου8.

Ω στό σο

ο

1 Διογ. Λ. Βίοι 4.3. Ήδη δέ Οπό παραλύσεως καί το σώμα διέφθαρτο, καί πρός Ξενοκράτην
διεπέμπετο <Σπεύσιππος> παρακαλών αστόν έλθεΐν και την σχολήν διαδέξασθαι. Φασϊ δέ αστόν έπϊ
άμαξίου φερόμενον εις την Ακαδημείαν σσναντήσαι Διογένει και ΧαΤρε είπεΐν τον δέ φάναι, *όλλά μη
σύ γε, όσης απομένεις ζήν τοιοϋτος ών*. Καί τέλος σπό όθυμίας έκών τόνβίονμετήλλαξε γηραιός ών.
2 Διογ. Α Βίοι 2.120. Γηραιόν δέ τελεστησαί φησιν <Στ(λπωνα> mΕρμιππος, οίνον
προσενεγκάμενον όπως θΟττον άποθάνοι.
3 Αίλ. Ποικ. 7στ. Β.35. Γοργίας ό ΛεοντϊΥος έπϊ τέρματι ών τοΟ βίου και γεγηρακώς ευ μάλα ύπό
τίνος άσθενείας καταληφθείς, κατ' όλίγον ές ύπνον ύπολισθάνων έκειτο. Έ π ε Ι δέ τις ώς αστόν
παρήλθε τών έππηδείων έπισκοπούμενος καί ήρετο δ τι πράττει, ό Γοργίας άπεκρίνστο “ήδη με ό
ύπνος άρχεται παρακστστίθεσθαι τόδελφφ*. Η αδελφική σχέση ύπνου και θανάτου αναφέρεται
σε όλη την αρχαιότητα, ήδη από την Αίγυπτο και τον Όμηρο, Ίλ. Ξ. 231 Ύπνφ κασιγνήτφ
θσνότμ μέχρι το Βιργίλιο (Αίν. ΒιΠβ. VI, Turn consanguineus Lethi εοροή, ηβ. Humphreys, "Death
ond Time", a. 274. Για την προετοιμασία του νεκρού με τελετές συμβολικές του ύπνου
Πβ. Vermeule, Aspects o f Death in Early Greek Art and Poetry, a. 13.
4 Άριστ. Μικρ.α Φυσ. 479a. Διό καί άλυπός έστιν όέντψ γήρφ θάνατος.
5 Διογ. Α Βίοι 6.5. Έ ρ α π τ ε ς < *Αντισθένης> τί μακαριώτερον έν άνθρώποις, έφη,
"εστυχοΟντα άποθανεΐν.m
6 Στράβ. Γεωγρ. 10.6(ο4Θ6): προσέταττε γόρ, ώς έοικεν, ό νόμος τούς ϋπέρ έξήκοντα έτη
γεγονότος κωνειάζεσθαι, τοΟ διαρκεΐν τοϊς άλλοις την τροφήν καί πολιορκουμένους δέ ποτέ ύπ' *
Αθηναίων ψηφίσασθαί φασι τούς πρεσβστάτους έξ αστών άποθανεΐν, όρισθέντος πλήθους έτών, τους
δέ παύσασθαι πολιορκοΟντας.
7 Τυρταίος, άπόσπασμα 10, West.
8 Πβ. Humphreys, "Death ond Time", σ. 262.
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ευτυχέστερος των θνητών κατά τον Σάλωνα, ο Τ έλ λ ο ς, οκότώθπκε οτη ράχη ήδη
έχοντας παιδιά και εγγό νια 1.
Αυτές

οι

αντιλήψεις,

μολονότι

δοσμένες

από

ανθρώπους

εξέχ ο ν τ ες,

δεν

πρέπει να απείχαν από τις κοινές απόψεις της εποχής τους: ο σύντομος μύθος του
Αισώπου

αναδεικνύει

και

τις

δυό

όψεις

των γερατειών,

και τις δυσκολίες,

τον

Θάνατον έπεκαλεΐτο και την αγάπη για τη ζωή, πάς άνθρωπος φιλοζωεΐ, κάν δυστυχή λίαν2.
Η δύσκολη θέση των γερόντω ν τονίζεται και από το πλήθος των σκωπτικών και
υβριστικών

όρων

που

σώζονται:

τυμβογέρων, τυφογέρων,

νωδογέρων,

κρονόληρος,

πρεσβύτερος Κρόνου, Ίαπετός, Τιθωνός3.
Απόψεις υπέρ του εκούσιου θανάτου για τη λύτρωση από τη φτώχεια, σαν κι
αυτήν που αποδίδει ο Πλούταρχος στο Θ έο γ ν ι, φαίνονται ποιητικές υπερβολές4.
Α ξίζει

να

μπορούσε

σημειωθεί
να

εντυπωσιακό

ωστόσο

διαχωριστεί
Κείω ν

νόμιμον

ότι

εύκολα
το

για
από

τους αρχαίους
το

κάλλος

καλώς Ζην έ χ ε ι

Έ λλη νες η
και

οιονομική

αρετή,

δεν

τον πλούτο56
.

Στο

βάση0.

Στον

Αίσωπο

1 Ήρόδ. 1.30: Τέλλφ τσΟτο μέν τής πόλιος ευ ήκούσης παΐδες ήσαν καλοί τε κόγαθοί, καί σφι
είδε άπασι τέκνα έκγενόμενα κα\ πάντα παραμείναντα... γενομένης γάρ Άθηναίοισι μάχης πρός τους
όστυγείτονας έν ΊΞλευσΤνι βοηθήσας καί τροπήν ποιήσας τών πολεμίων άπέθανε κάλλιστα, καί μιν
Αθηναίοι δημοσίη τε έθαψαν αύτοΟ τή περ έπεσε καί έτίμησανμεγάλως.
2 Αισώπου ΜΟθοι, γέρων καί Θάνατος. γέρων ποτέ ξύλα κόψας καί ταϋτα φέρων πολλήν όδδν
έβάδιζε. άίά δέ τόν κόπον τής όδοΟ άποθέμενος τό φορτίον τόν Θάνατον έπεκαλεΐτο. τοΟ δε Θανάτου
φανέντος καί πυθομένου, δι ήν αιτία αυτόν έπεκαλεΐτο, έφη' ”ϊνα τό φορτίον ά ρης/ό λόγος δηλοΐότι
πάς άνθρωπος φιλόζωεΓ, κάν δυστυχή λίαν.
3 Πβ. Παπαγεωργίου, Ο προσδιορισμός των ηλικιών του ανθρώπου στην ελληνικό
γλώσσα, α. 149-150 και Γ. Μεταλλπνός, Εισαγωγή στο Συνέσ. Κυρην. Φαλάκρας έγκώμιον, ο.
44.
4 Σύμφωνα πάντα με τον Πλούταρχο τέτοιες ακρότητες καταδικάστηκαν και από
ανθρώπους υηέρμαχους κατά τα άλλα της λυτρωτικής θανάτωσης, όπως ήταν ο στωικός
Χρύσιππος: Πλοστ. Στωϊκ.έναντ. 22.1069d: ούτως άποδειλιώντα πρός την πενίανάδιάφορονούσαν.
5 Για το ρόλο των εννοιών αυτών στην κοινωνία του Ομήρου και του Ηροδότου
πβ. αντίστοιχα Περυσινάκης, "Η λειτουργία του πλούτου στην πλοκή της Όδύσσειαςη, σ.
287-314 και Περυσινάκης, "Η έννοια του πλούτου στην Ίστορίή του Ηρόδοτου", σ. 101103.
6 Μενάνδρ. όπόσπ. 797 Kdrte-Thierfelder: καλόν τό Κείων νόμιμόν έστι, Φανίά II ό μή
δυνάμενος ζήν καλώς ού ζή κακώς.
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διασώζεται μύθος

με

πειστικά

αληθοφανές

και

καθημερινά

περιεχόμενο

γιά

την

αυτοκτονία έσχάτη ένδείρΚ
Από τον 4 ° και πιο πολύ από τον 3 ° αιώνα, τα ηθικά συστήματα αλλάζουν:
η

πόλις

έρχεται

σε

δεύτερη

μοίρα1
2 και

επικρατεί

η

πεποίθηση

ότι

μόνο

οι

εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου μπορούν να του εξασφαλίσουν την ευτυχία3. Η
ανάπτυξη

μεγάλω ν

κρατών

επιτρέπει

την

επαφή

με

άλλα

έθνη4

και

άλλες

θρησκείες5 που πρεσβεύουν την άμεση σχέση κάθε ανθρώπου με το θ είο , χωρίς
τη

διαμεσολάβηση

της

πολιτείας'

αναπόφευκτη

όσο

και

επιθυμητή6

γίνετα ι

η

αντιπαραβολή των ηθικών συστημάτων των Ελλήνων με εκείν ες άλλω ν, εξωτικών
λαών: για παράδειγμα,

η περιφρόνηση

των

Γυμνοσοφιστών

στο

θάνατο

κρίθηκε

αξιομνημόνευτη από τον Κλείτα ρχο και αργότερα από το Δ ιο γ ένη Λ α έρτιο7.
Πέρα από τις φ ιλολογικές
αιώνα μια τάση ενασχόλησης

καταγραφές, φαίνεται να

με θέματα εκουσίου

υπάρχει μετά

θανάτου8: δεν

τον

ήταν μόνο

4ο
η

1 Αίσώπ. Μϋθ. άνήρ καί κύκλωψ. άνήρ τις τών εύλαβών τυγχάνων καί τσΓς πρακτέοις σεμνός έπΐ
χρόνον Ικανόν εύμαρώς τοϊς ίδίοις παισίν σνμβιοτεύων μετά τα&τα ένδείφ περιπίπτει έσχάτη καί την
ψυχήν καιρίως άλγών έβλασφήμει τό θειον καί έαστόν άνελεΤν άπηναγκάζετο. λαβών ουν σπάθην έπί
τινα τ&ν έρημικών τόπων έξήει θανεΐν μάλλον αίρεχισάμενος ήπερ κακώς ζήν... εΐτα ό Κύκλωψ έπί τόν
λάκκον έλθών καί τό μέν χρυσίον μή εύρηκώς, άντ *αύτοΟ δέ κείμενον έκεΐσε τό ξίφος έωρακώς αύτίκα
τούτο σπασάμενος έαυτόν διεχειρίσστο.
2 Με τις ευνόητε? συνέπειες γιό την πρακτική ζωή, πβ. Vernanf, Η καταγωγή της
Ελληνικής σκέψης, α. 112, όπου ο "ελληνικός λόγος- θεωρείται "παιδί της πόλης".
3 Πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 22.
4 Ήδη ο Αντισθένης προβάλλει έναν βάρβαρο, τον Πέρση Κύρο, ως πρότυπο:
Δισγ. A B b i 4.2: καί ότι ό πόνος άγαθόν συνέστησε διά τοΟ μεγάλου Ήρακλέους καί τοΟ Κάρου, τό
μέν άπό τών *Ελλήνων, τό δέ από τών βαρβάρων έλκύσας < 'Αντισθένης>. Παρά την πολιτική
ανελευθερία, ο τρίτος αιώνας π.Χ. θεωρείται υπόδειγμα "ανοιχτής" κοινωνίας, πβ. Dodds,
Έλληνες και παράλογο, σ. 198.
5 Γιο τη μεταστροφή του σημείου αναφοράς στις "ανατολικές" θρησκείες από το
κοινωνικό σύνολο στη θεότητα Πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 63. Ο χαρακτηρισμός
για τα ονατολικά δόγματα ως «εγωιστικά» και «ανήθικα» είναι μάλλον υπερβολικός. Είναι
βέβοια η πρώτη φορά που ο ασκητής ανάγεται ως η υψηλότερη μορφή βίου.
6 Πβ. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide, o. 34, γιο την τάση του
ελληνιστικού πολιτισμού να διερευνά ακραίες ανθρώπινες συμπεριφορές και καταστάσεις.
7 Διογ. A Blot 1.6. Τούς γοΟν Γυμνοσοφκττάς καί θανάτου κσταφρονεΐΥ φησι Κλείταρχος έν H)
δωδεκάτη.
8 Σύμφωνα με το θεοδωρίδη, Επίκουρος, σ. 348, η έγνοια του θανάτου γίνεται
κυρίαρχη σε εποχές παρακμής.
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θό

διδασκαλική ικανότης

του Ηγησία, α λλά και το κατάλληλο ακροατήριο που τον
»

κατέστησε Πεισιθάνατο1, τον καιρό του Πτολεμαίου Β'. Προφανώς στις φιλοσοφικές
σ χ ο λές

κστέφευγαν

συχνό

μαθητές

όχι

της

άσκησης

για

αρετή

αλλά

της

αναζήτησης της παραμυθίας μέσω του θανάτου2.
Η συχνότητα της εκούσιας εξόδου από τη ζωή, για οποιοδήποτε λό γο , δεν
φαίνεται να μειώθηκε στους Ρωμαϊκούς χρόνους: ο Επίκτητος θεωρεί αναγκαίο να
απορρίψει το

αίτημα

των μαθητών

του που ζητούν

ανάλογη

άδεια3. Σε θέματα

ευθανασίας οι Ρωμαίοι ακολούθησαν γενικώς τις ελληνικές θέσεις4. Η συχνότητα
της αυτοκτονίας και της ευθανασίας στους μεγάλους πληθυσμούς των δούλων θα
παραμείνει σκοτεινή, καθώς οι μαρτυρίες για τις συνθήκες ζωής και θανάτου της
μερίδας αυτής σπανίζουν. Καθώς μάλιστα οι δούλοι είχα ν δικούς τους γιατρούς, τα
συμπεράσματα

για

την

ευθανασία

που

προκύπτουν

από

τα

σωζόμενα

ιατρικά

κείμενα δεν μπορούν να επεκταθούν εύκολα στους πληθυσμούς των δούλων5.
Θα

ήταν

ωστόσο

μονομερές

λύτρωσης δια του θανάτου. Ό σ ο
ήταν

σε

θέση

να

διεκδικήσει

τον

να

αναφερθούν μόνο

οι μαρτυρίες υπέρ της

και αν η ιατρική των αρχαίων Ελλήνων δεν
άνθρωπο

από

το

θάνατο,

οι

μυθολογικές

αναφορές ανθρώπων που γύρισαν από τον κάτω κόσμο, οι δισθανεΐς, δείχνει μια
διάθεση αμφισβήτησης του τελεσίδικου του θανάτου6. Από την άλλη η αυτοκτονία

1 Διογ. Λ. Βίοι 2. 86: ου <διήκουσεν> ’Ηγησίας ό πεισιθάνατος.
2 Επικτ. Διατρ. 1.9.8-10: ϋμΰς μέν έρχεσθαι λέγοντας Επίκτητε, ούκέτι άνεχόμεθα μετά τοΟ
σωματίου τούτου δεδεμένοι.,.άφες ήμάς άπελθεϊν δθεν έληλύθαμεν. Το ύφος του χωρίου δείχνει
ότι συζητήσεις εκουσίου θανάτου δεν ήταν ασυνήθιστες τον καιρό του Επίκτητου.
3 Έπικτ. Διατρ. 1.9.8-11: ύμΟς μέν έρχεσθαι λέγοντας Επίκτητε, ούκέπ άνεχόμεθα μετά τοΟ
σωματίου τούτου δεδεμένοι.,.άφες ήμός άπελθεϊΥ δθεν έληλύθαμεν.,.έμέ δ ' έντψ <δε> λέγειν ότι "
άνθρωποι, έκδέξασθαι τόν θεόν, δταν έκεϊνος σημήνη και άπολύση ύμδς ταύτης της ύπηρεσίας, τότ*
άπολύεσθε πρδς αστόν επί δέ τοΟ παρόντος άνάσχεσθε ένοικοΟντες τούτην τήνχώραν, είς ήν έκεϊνος
ύμάς έταξεν". Για την "επιθυμία θανάτου" ανάμεσα στους νεαρούς μαθητές του Εηικτήτου
πβ. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί, σ. 208.
4 Πβ. Rachels, Euthanasia, σ. 33.
5 Πβ. Robin-McCauley, "Cultural Lag and the Hippocratic Oath", a. 1422-1424.
6 Αυτός ο παράξενος όμιλος περιλαμβάνει τον Σίσυφο, τον Οδυσοέα, τον Ηρακλή,
τον Ορφέα, το Διόνυσο, το Θησέα και τον Πειρίθου. Πβ. Vermeule, Aspects o f Death in
Early G reek A rt and Poetry, a. 212.
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γενικώς ήταν μια πράξη ανίερη1. Οι θέσεις κατά του εκούσιου θανάτου και κατά
κάθε παρέμβασης στη ζωή είναι αραιότερες, επιγραμματική ωστόσο είναι η φράση
ηου αποδίδεται στον Καρνεάδη: ή ουστήσασα φύσις καί διαλύσει2.3
*

1 Αίσχύλ. Εύμεν. 336.
3
Δισγ. Λ. Βίοι 4.64. Δειλότερον δέ πως δοκεΤ περί τήν τελευτήν άνεστράφθαι, δτε συνεχές
έλεγεν <Καρνεάδης>. · ή ουστήσασα φύσις καί διαλύσει*. Μαθών τε ’Αντίπατρον φάρμακον πιόντα
άποθανεΐν. παρωρμήθη πρός τό ευθαρσές τής άπαλλαγής καί φησι, "δότε ουν κάμοΡ των δέ εέτόντων,
Λτί*; Όίνόμελι'εΤπεν.
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2. Έκθεση και βρεφοκτονία

Η σταθερή αντίληψη ότι η αξία του ανθρώπου είναι επίκτητη μάλλον παρά
συγγενής με την ανθρώπινη φύση του είναι διάχυτη στην αρχαιότητα* η αρχή m s
ιερότητας

της

ανθρώπινης

ζωής

δεν

αναγνωρίστηκε

ποτέ

στην

ειδωλολατρική

κοινωνία και το παιδί δεν προικιζόταν με κάποια αξία ήδη από τη γέννησή του,
ούτε εξά λλο υ

ε ίχ ε

θέση

ούτε

Άδη

κοντά

στους ενήλικες, όπως εξάλλου δεν

είχα ν θέση οι δούλοι και τα ζώα1. Δ ε ν είναι τυχαίο έτσι πως οι λέξεις παϊς και
παιδίσκη δηλώνουν
παιδιά

είναι

άνθρωποι2,

τόσο

πλάσματα
ο

παιδιά όσο
ατελή,

Ηράκλειτος

που

και δούλους.
έχουν

απλώς

και

την

Στην
τη

καλλίτερη περίπτωση τα
δυνατότητα

μάλιστα

ορίζει

έναρξη

της

άλλω στε

πως και στις καλύτερες εποχές

να

γίνουν

διαδικασίας

της

τελειότητας στην εφηβεία3.
Είναι χαρακτηριστικό

της αρχαίας

ελληνικής τέχνης τα παιδιά απεικονίζονται με αναλογίες ενηλίκων4, έτσι ώστε να
είναι δύσκολη η εκ των υστέρων αναπαράσταη της ηλικίας των αηεικονιζομένων
παιδιών, τόσο των κοριτσιών5 όσο και αγοριών6.
Το καθοριστικό

γεγο νό ς

δεν ήταν η γέννηση κοθεαυτή, αλλά

η αποδοχή

του ως μέλος του οίκου, η "υιοθεσία" του από μια οικογένεια ή κάποιο κοινωνικό

1 Πβ. Vermeule, A spects o f Death in Early Greek A rt and Poetry, σ. 122.
2 Πβ. Αξελός. Ηράκλειτος και Φιλοσοφία, α. 146 κοι 209-210, όπου η ηρακλείτεια
ιεράρχηση πίθηκος, παιδί, άνθρωπος, θείο.
3 Άέτ. άρεσκ. V 23.1. Ηράκλειτος καί ο ΐ Στωικοϊ άρχεσθαι τούς άνθρώπους τής τελειότητος
περί την δειπέραν έβδομάδα, περί ήν ό σπερματικός κινείται όρρός.
4 ΠΒ. Boardman, Ελληνική πλαστική, σ. 216.
5 Πβ. Sourvinou-lnwood, G irls' Transitions, σ. 17. Η ερμηνεία της Sourvinou-lnwood
είναι ότι τον καλλιτέχνη ενδιέφεραν μόνο οι συμβατικές φάσεις της αναηαραγωγικότητας
στη γυναικία ζωή: το κορίτσι είναι μια γυναίκα, χωρίς τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά
της.
6 Πβ. την απεικόνιση του Αχιλλέα που παραδίδεται από τον Πηλέα στο Χείρωνα
(αττική μελανόμορφη οινοχόη, του όψιμου 6ου αιώνα π.Χ., Βρετανικό Μουσείο Β620) στο
March, The Creative Poet, εικόνα 6. Στην αγγειογραφία με θέμα την έκθεση του
Οιδίποδα, το βρέφος απεικονίζεται ως παιδί προσχολικής ηλικίας, Πβ. Ελληνική
Μ υθολογία, τ. 3, σ. 87 (Παρίσι, Bibliotheque Nafionale).
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θεσμό. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, οι Στωικοί και ο Επίκουρος, πιθανόν και ο
Πλωτίνος

οποδεχόταν

την

ηθικότητα

της

απόρριψης

βρεφών,

για

λόγους

ευγονικους ή οικονομικούς', εν γ έν ει χρηστικούς1
2.

Η συχνότητα της έκθεσης βρέφους στην αρχαιότητα έ χ ε ι συζητηθεί αρκετά3*
υποστηρίζεται πάντως ότι το φαινόμενο δεν ε ίχ ε υπολογίσιμη σημασία και ότι η
βρεφοκτονία των κοριτσιών που θεωρείται πιο διαδεδομένη, δεν μπορούσε να έχ ει
την

έκταση

που

της

καταλογίζεται

γιατί

θα

ε ίχ ε

καταστροφικά

δημογραφικά

αποτελέσματα4.
Στη μελέτη
.διφορούμενη
Σαφέστατα

της

έκθεσης

έννοια ,

ά λλοτε

κάποια

από

τα

δεν

πρέπει να παραβλέπεται ότι η έκθεση

βρεφοκτονία

και

εγκαταλελειμμένα

ά λλ ο τε
βρέφη

απλή

τελικά

έχ ει

εγκατάλειψη.
θα

επιζούσαν,

ανατρεφόμενα από άλλους είτ ε για υιοθεσία, ε ίτ ε , συνηθέστερα, για δουλεία. Στη
'φιλάνθρωηη* νομοθεσία των Θηβαίων γίνεται αναφορά τόσο στο έκθεΝαι παιδίον
όσο

και

στο

τουλάχιστον

ές έρημίαν βϊψαι5,

διαφορετικούς

διάκριση

στόχους

που

εκείνου

που

παραπέμπει

ευΧόγως

εγκαταλείπει

το

σε

βρέφος:

δυο
στη

διάσωση του από άλλους και στο βέβαιο θάνατό του.
Ήδη από την ανασκόπηση της πλούσιας μυθολογίας προκύπτει ότι το αίσιο
για

το

βρέφος

τέλος

δεν

ήταν

σπάνιο.

Βέβαια

η μυθολογία

απέχει

από

την

οδυνηρή και ταπεινή πραγματικότητα της έκθεσης, αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι

1 Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. ό και Rist, Human Value, σ. 141-142.
2 Πβ. Jones, Law and Legal Theory o f the G reeks, a. 288, όπου σχετίζεται η
έκθεση με την οηαίτηοη ύπαρξης χρησίμων πολιτών.
3 Γιο μια ονοσκόπηση Πβ. Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 6.
4 Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 19 και Engels, "Female Infanticide", σ.
112. Στη Ρώμη η εκτεταμένη έκθεση των νεογέννητων κοριτσιών είχε ως αποτέλεσμα την
έλλειψη γυναικών σε ηλικία γόμου, ηβ. Borneman, Πατριαρχία, σ. 640.
5 ΑίλιανοΟ Flout Ίστ, Β 7. Νόμος ουτος Θηβαϊκάς όρθώς δμα καί φιλανθρώπως κείμενος έν
τοϊς μάλιστα άτι ούκ έξεστιν άνδρΐ θηβοίψ έκθεϊναι παιδίον οϋδέ ές έρημίαν αύτδ βΐψαι θάνατον
αύτοΟ καταψηφισαμένφ. Η αντίθεση δηλώνεται με περισσότερη έμφαση στο σχετικό λήμμα
της Σούδας: έκτιθέναι τύ βρέφη* αντί τοΟ εις βοράν θηρίοις ή καί άλλως είς διαφθοράν παρατιθέναι
έπέρημίαις.
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το ίδιο αίσιο τ έλ ο ς, με ανάλογα απροσδόκητα παρεπόμενα επί σκηνής, συμβαίνει
συχνά και στην Κωμωδία, του Μενάνδρου για παράδειγμα.
Ομοίως

δεν

πρέπει

να

παραβλέπεται

π ύπαρξη

δυο

κατηγοριών

βρεφών-

υποψηφίων για έκθεση ή θανάτωση: τα υγιή ανεπιθύμητα και τα μειονεκτικά από
άποψη

υγείας

αναμένονται

ή

αρτιμέλειας*

διαφορές

από

για

την

κοινωνία

σε

αντιμετώπιση
κοινωνία,

της
τα

πρώτης
βρέφη

κατηγορίας

της

δεύτερης

κατηγορίας αντιθέτως αντιμετώπιζαν μια καθολική απόρριψη1.
Οι μαρτυρίες που διασώθηκαν σχετικά με την ύπαρξη νόμων για την έκθεση
ή τη βρεφοκτονία είναι ελά χ ισ τες, κατά κανόνα μ ετα γ ενέσ τερ ες2. Η αρχαιότερη
πάντως νομοθετική ρύθμιση διαπιστώνεται στη Γόρτυνα και αφορά ακραίες μόνον
καταστάσεις, όπως την περίπτωση του διαζυγίου εγκύου, όπου η μητέρα ε ίχ ε το
δικαίωμα της έκθεσης του νεο γέννη το υ , αν εκείνο δε γινόταν αποδεκτό από τον
πατέρα του3. Ω σ τό σ ο φαίνεται ότι στην Ελληνική αρχαιότητα δεν υπήρχαν νόμοι
που να απαγορεύουν

την ευθανασία

του μειονεκτικού βρέφους, αλλά ούτε τον

άμεσο φόνο ή την έκθεση του υγιούς βρέφους4. Ακόμη περισσότερο δεν υπήρχε
νομοθεσία που να αντιμετωπίζει, έστω θεωρητικά, την έκθεση υγιούς νεογνού ως
ανθρωποκτονία ή κι αν υπήρχε, δεν θα εφαρμοζόταν με αυστηρότητα. Παραμένει
αβέβαιο, μέχρι ποια ηλικία του βρέφους αφορούσε αυτή η ατιμώρητη θανάτωση:
πιθανότατα όμως περιοριζόταν στις πρώτες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση5.

1 Η θανάτωση των μειονεκτικών αυτών νεογνών είχε ορθολογικά κίνητρα, σε
αντίθεση με τη Ρωμαϊκό κόσμο, που αντιδρούσε με θρησκευτική αποστροφή στην ύπαρξή
αυτών των τεράτων, των progidia* δεν πρέπει ωστόσο να υποτιμάτοι εντελώς και ο
θρησκευτικός παράγων στην αρχαιοελληνική συμπεριφορά.
2 Οι πληροφορίες του Πλούταρχου για την Αθήνα του Σάλωνα κσι τη Σπάρτη του
Λυκούργου είναι πολύ χρήσιμες, ωστόσο καταγράφηκαν 7 αιώνες μετά την εφαρμογή των
νομοθεσιών. Οι νομοθεσίες του Φιλίππου Ε' για τη Μακεδονία στον Τίτο Λίβιο και των
Θηβαίων στον Αιλιανό είναι βέβαια πολύ όψιμες.
3 Πβ. Νόμοι Γόρτυνας IV.21 και IV.23, Rec. des Inscr. jurid. Gr,t Dareste,
4 To ίδιο ισχύει και για την καλλίτερα μελετημένη Ρωμαϊκή αρχαιότητα, πβ.
Amudsen, "Birth", σ. 8 και Jones, Law and Legal Theory o f the G reeks, o. 855 και Baker,
"The History of Medical Ethics", σ. 855.
5 Πβ. Jones, Law, a. 288. Στην περίπτωση της Αθήνας, εφόσον η αναγνώριση του
βρέφους ως μέλους της οικογένειας γινόταν στην εορτή των Αμφιδρομίων, είναι εύλογη
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Παραμένει εξίσου αβέβαιο, αν αυτή η αντίληψη ήταν καθολική ή αν υπήρχαν
εξαιρέσεις. Υπέρ της πρώτης εκδοχής συνηγορεί η μαρτυρία του Ηροδότου για το
Λακεδαιμόνιο Χίλωνα και τον Αθηναίο Ιπποκράτη, πατέρα του Πεισίστρατου, στην
Ολυμπία*1. Ακόμη όμως και στη δεύτερη περίπτωση, οι εξαιρέσεις

αυτές όμως θα

αφορούσαν λ ίγ ες κοινότητες και μάλλον ασυνήθεις περιστάσεις23
. Τέτο ιες εξαιρέσεις
προκύπτουν από αναφορά του Α ριστοτέλη: σε μέρη που τα ήθη δεν επιτρέπουν
την

έκθεση

γτγνομένων*

βρέφους,

έάν ή τάξις

τ©ν έθΘν κωλύη (ή κελεύη)

μηθέν άποτίθεσθαι τΰ>ν

ο Αριστοτέλης συνιστά, αν υπάρχουν ήδη πολλά παιδιά, την έκτρωση

σε μικρή εμβρυϊκή ηλικία, πρϊν αίσθησινέγγενέσθαι4.
Δ εν
έκθεση
στην

είναι

του μειονεκτικού

αρχαία

μάλιστα

γνωστό

με

Ελλάδα*
τη

αν,

παρά

την

νεο γέννη το υ ,

υποστηρίζεται

Ρωμαϊκή

εποχή,

ότι,

όπου

ελευθεριότητα

στην

η βρεφοκτονία

ε ίχ ε

σε
η

αντίθεση

με

πραγματικότητα

ευθανασία
μεγά λες

την
της

και

την

διαστάσεις

Ελληνιστική5 και
έκθεσης

είναι

αδιαμφισβήτητη, στη κλασική Ελλάδα η ανάλογη τεκμηρίωση είναι ανεπαρκής6.

η υπόθεση ότι το δσκοίωμο του πατέρα για έκθεση ίσχυε από τη γέννηση έως την
εορτή.
1 Ήρόδ. 1.53; Χίλων δέ ό Λακεδαιμόνιος παρατυχων καί Θεησάμενος τό τέρας συνεβούλευε
ίπποκράτεϊ πρώτα μέν γυναίκα μη άγεσθαι τεκνοποιόν ές τώ οικία, ε ί δέ τυγχάνει έχων, δεύτερα τήν
γυναίκα έκπέμπειν, κ α ίε! τις ο( τυγχάνει έώνπαίς, τούτον άπείπασθαι. Ο οο και αν το θαύμα που
περιγράφει ο Ηρόδοτος θεωρηθεί αναξιόπιστο, δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί η
εγκυρότητα της μαρτυρίας για την απόλυτη πατρική εξουσία απέναντι στα παιδιά του.
2 Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 8 και και R. Η. Feen, "Abortion ond
Exposure in Ancient Greece: Assesing the Status of the Fetus and ttNewborn" from
Classical Sources”, στο W . B. Bondeson (επιμ.), Abortion and the Status o f the Fetus, D.
Reidel, Dordrecht 1983, σ. 288.
3 ‘ Αριστοτ. Πολττ. H16.1335b21: διά δέ πλήθος τέκνων ή τάξις τών έθών κελεύει μηθέν
άποτίθεσθαι τών γιγνομένων.
4 Παλσ. Η16, 1335b25.
5 Η επίταση του φαινομένου αρχίζει να πσρατηρείται από τον '4ο αιώνα και
συνοδεύει την ερήμωση οικισμών, την αραίωση του πληθυσμού, την αποχέρσωση της γής,
ηβ. θεοδωρίδης, Επίκουροι, σ. 72.
6 Cameron, 'Exposure of Children", σ. 105-114.
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Από Tit υπάρχουοες μαρτυρίες γίνετα ι δυνατή η ικανοποιητική διερεύνηση του
θέματος στη Σπάρτη και στην Αθήνα της ακμής καθώς και στη Θήβα της όψιμης
αρχαιότητας.

α. Σπάρτη: οίπ*αύτφθ)νάμεινονούτετζΐπόλει

Η

γνώση

πασίγνωστο

για

τη

Καιάδα

νομοθεσία

στηρίζεται

φαίνεται να υπάρχει λόγος

της

κυρίως

Σπάρτης
στη

και

όλος

μαρτυρία

του

να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία

ο

θρύλος

για

τον

Πλούταρχου1.

Δ εν

του, δεδομένου ότι η

απόρριψη των μειονεκτικών νεογνώ ν δ εν έρχεται σ ε αντίθεση με την όλη πολιτική
θεωρία

της

δωρικής

πολιτείας.

Ω σ τό σ ο

ο

Πλούταρχος

γράφει

πολλούς

αιώνες

μετά, όταν ήδη έχουν α λλά ξει κατά πολύ οι συνθήκες στην ίδια τη Σπάρτη* εξ
άλλου

δεν

ήταν

σπάνιο

το

φαινόμενο

στους

αρχαίους

ήδη

συγγραφείς

να

περιγράφουν τη Σπαρτιατική κοινωνία με μια μυθολογική, εξωτική διάθεση. Ακόμη
και αν αμφισβητηθεί η απόλυτη ιστορική ακρίβεια του Πλουτάρχου, οι πληροφορίες
του δεν χάνουν
δείχνουν

έστω

την αξία τους
την

πεποίθηση

για
των

τους σκοπούς
αρχαίων

της παρούσης μελέτης, αφού

Ελλήνων

για

το

πως

η

Σπάρτη

αντιμετώπιζε το πρόβλημα των μειονεκτικών νεογνώ ν2.

1 Πλούτ. ΛυκοΟργ. 16. Τό δέ γεννηθέν ούκ f)v κύριος ό γεννήσας τρέφειν, άλλ 'έφερε είς τόπον
τινά λέσχην καλούμενου, έν φ καθήμενοι τών φυλετών ο ί πρεσβύτστοι κσταμαθόννες τό παιδάριον ε ΐ
μέν εύπαγές είη καί ρωμαλέου, τρέφειν έκέλευον, κλήρον αύτφ τών ένακισχιλίων προσνείμαντες- ε ΐ δ '
άγεννές <άγενές> καϊ άμορφου, άπέπεμπον είς τάς λεγομένας 'Αποθέτας, παρά τό Ταΰγετον
βαραθρώδη τόπον, ώς οστ'αύτφ Q)v άμεινον ούτε τβ πόλει τό μή καλώς εύθύς καί βώμην πεφυκός.
Οθεν ούδ' ύδατι τά βρέφη, άλλ' οϊνφ περιέλουον αΐ γυναίκες, βάσανόν τινα ποιούμενοι τβς κράσεως
αυτών. Λέγεται γάρ έξίστασθαι τά έπιληπτικά καί νοσώδη πρός τόν άκρατον άποσφακελίζοντα, τά δ '
υγιεινά μάλλον στομοΟσθαι κα\ κρστύνεσθαι την έξιν.
2 Περισσότερη μάλλον δυσπιστία προκαλεί η διαπίστωση, ότι κανείς άλλος αρχαίος
συγγραφέας, πριν ή μετά τον Πλούταρχο, δεν θεώρησε άξιο να γράφει για τις συνήθειες
της Σπάρτης* ακόμη η ομοιότητα των απόψεων που ο Πλούταρχος αποδίδει στους
Σπαρτιάτες με τις απόψεις που ο Πλάτων εκφράζει στην Πολιτεία μπορεί να οδηγήσει
στην υπόθεση ότι ο πρώτος είναι επηρεασμένος από το δεύτερο.

93

Τα κοινω νικά δκδομένο

Το

σκεπτικό

ms

επιλογής

και

ms

απόρριψης

με

βρεφοκτονία

των

μειονεκτικών νεογέννητω ν, όπως τουλάχιστον το περιγράφει ο Πλούταρχος, είναι
λιτό και σαφές, με το κεντρικό συμπέρασμα ότι η συνέχιση της ζωής των βρεφών
αυτών θα ήταν και για την κοινωνία αλλά

και για τα ίδια μία δυστυχία χωρίς

λό γο . Α ξίζει να τονιστούν περισσότερο κάποιες πλευρές της συνήθειας αυτής:
i.

από τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος για το καταδικασμένο βρέφος,
άγεννές και ύμορφον, προκύπτει ότι η βρεφοκτονία αφορούσε πολύ μειονεκτικά
παιδιά με σαφείς διαμαρτίες στη διάπλασή τους' δεν προκύπτει πάντως από τις
πηγές, εά ν η επί πολλούς αιώνες ενδογαμία της κοινωνίας της Σπάρτης ε ίχ ε
ως

αποτέλεσμα

τη

γέννηση

περισσοτέρων

γεννήσεω ν

παιδιών

με

εμφανείς

συγγενείς ανωμαλίες1’
ϋ.

το

σκεπτικό

της

θανάτωσης

σποσκοπούσε

κοινωνικής υγείας αλλά και στην ευτυχία

όχι

μόνο

στη

διαφύλαξη

της

του ίδιου του πολίτη, ούτ'αύτφ φ ν

άμεινον, που ε ίχ ε ως αυτονόητη προϋπόθεση την απόλυτη σωματική ευεξία*
ill.

οι γονείς δεν έχο υ ν λόγο στην τύχη του παιδιού τους, ούκ ήν κύριος ό γεννήσας
τρέφειν, η σχέση δηλαδή βρέφους και πολιτείας είναι άμεση2'

ιν.

τα όργανα της πολιτείας τα επιφορτισμένα με τη δοκιμασία του νέου μέλους
είναι

το

κυρίαρχο

συμβούλιο

των

γερόντω ν, τ©ν φυλετΘν ο ΐ πρεσβύτατοι,

αποφάσιζε όχι εηιπόλοια, κσταμαθόντες τό παιδάριον, επικουρούμενο
από γυναίκες, πιθανότατα

τις μαίες, που φρόντιζαν

τον

που

γνωμοδοτικά

τοκετό

και που

1 Μολονότι τοποθετείται μαζί με το άμορφον, το άγεννές δηλώνει μάλλον το
βρέφος ταπεινής κοταγωγής, τον όχι γνήσιο Σπαρτιατικό γόνο. Καθώς η καλή εμφάνιση
συνδεόταν με την ευγενική καταγωγή, η ερμηνεία είναι σύμφωνη με τη λειτουργία του
συμβουλίου των γερόντων που θο είχε περισσότερο κοινωνική παρά ιατρική αποστολή.
2 Για το θεσμό της πολιτειακής αυτής παρέμβασης ΓΊβ. Jones, Law and Legal Theory
o f the G reeks, a. 288.
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πρώτες

έβα ζα ν

σε

δοκιμασία

την

υγεία

του

νεογέννητου,

βάσανόν τινα

ποιούμενοι τής κράσεως αστών1*
ν.

η

όλη

μαγείας

διαδικασία
και

χωρίς

είναι

εντυπωσιακά

μεταφυσικές

ορθολογική 2,

εξηγήσεις

ή

χωρίς

αναζητήσεις:

καμία
το

πρόσμειξη

δύσμορφο

ή

ανάπηρο βρέφος είναι απλώς μειονεκτικό και όχι θεία προειδοποίηση τιμωρία ή
τέρας, όπως αργότερα στη Ρώμη3’
vi.

αβίαστα συμπεραίνεται ότι στη Σπάρτη δεν υπήρχε δικαιολογία έκθεσης υγιούς
νεογνού, σε αντίθεση με την πραγματικότητα των άλλων πόλεων, η επιτροπή
των γερόντω ν δηλαδή ε ίχ ε και αποτρεπτικές της βρεφοκτονίας αρμοδιότητες4,

νϋ. εξ

ίσου

αβίαστα

προκύπτει

ότι

δεν

υπήρχε

διαφορά

στην

αντιμετώπιση

αρρένων και θηλέων νεογέννητω ν5'
viii. η επιτυχής δοκιμασία του νεο γέννη το υ συνεπάγεται άμεση χορήγηση κλήρου,
κλήρον αύτφ προονείμαντες, αποτελεί δηλαδή την πρώτη βαθμίδα μύησης του νέου
μέλους στην οπλιτική κοινωνία6*
ix.

ο νόμος αφορά μόνον τα βρέφη των ελευθέρω ν πολιτών, τους μελλοντικούς
ελεύθερους

πολίτες

κλήρον αύτφ τ©ν ένακισχιλίων,

τα

νεογέννητα

των

άλλων

1 Το πλύσιμο με κρασί δεν αποτελεί βέβαια ορθολογική δοκιμασία της κράσης του
βρέφους* πρόκειται μάλλον για εκλογίκευση κάποιου εθίμου που η προέλευση και η
ακριβής ερμηνεία του πρέπει να αναζητηθεί έξω αηό ιατρικές ερμηνείες.
2 Ακόμη και ο χώρος απόρριψης των βρεφών ήταν γνωστός και καθορισμένος, σε
αντίθεση για παράδειγμα με την ασάφεια των πλατωνικών χωρίων.
3 Η τελετουργία της βρεφοκτονίας στη Σπάρτη μοιάζει πολύ με εκείνην που
αναφέρει ο Quintus Curtius, για την Ινδία, τον καιρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου: τα
βρέφη δηλαδή εξετάζονταν από επιτροπή, η οποία τα παρέδινε για θανάτωση αν
διαπίστωνε φυαική μειονεξία: Κούρτιος, Ιστορία Αλεξάνδρου, 9.1.25.
4 Δεν προβλέηεται, επί ηαραδείγματι, απόρριψη βρέφους λόγω οικονομικής ανεχείας,
όπως αναφέρεται ατη φιλάνθρωπο νομοθεσία των Θηβαίων. Είναι ωστόσο εύλογη η
αντίρρηση ότι οι πιθανόν γέροντες εξέταζαν τα βρέφη που οι γονείς επέλεγαν να
προσκομίσουν.
5 Η λέξη του Πλουτάρχου, παιδάριον, παραπέμπει και στα δυό φύλα.
6 Το ιδιόμορφο αυτό σύστημα χορήγησης ίσων κλήρων προϋποθέτει κατάργηση της
κληρονομικής περιουσίας και δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά τόσο για τις λεπτομέρειες
κατανομής του αυτού αριθμού κλήρων σε ένα συνεχώς αυξομειούμενο σύνολο μελών,
όσο και για την αξιοπιστία ολόκληρου του χωρίου. Η απόδοση κλήρου προφανώς
αφορούσε και τα θήλεα νεογέννητα.
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κοινωνικών

ομάδων,

ύπομειόνων,

περίοικων,

ειλώτων

και

δούλων

μάλλον

δεν

ενδιέφεραν ιδιαίτερα το νομοθέτη1'
χ.

τέλο ς,

η μαρτυρία

του Πλουτάρχου

λεγομένας *Αποθέτας ήταν

άμεση

δεν

διευκρινίζει εάν

θανάτωση,

έκθεση

με

η άττοττομπή εις τάς

σκοπό

το

θάνατο

ή

αποβολή του μειονεκτικού έξω από τα όρια της πόλης της Σπάρτης2.
Η νομοθεσία της Σπάρτης για τα νεο γέννη τα , μολονότι θεωρήθηκε σύμβολο
βαρβαρότητας και τόσο δυσφημίστηκε στους επόμενους αιώνες του ανθρωπισμού3,
φαίνεται περισσότερο ανθρώπινη σηό τις αντίστοιχες άλλων ελληνικώ ν πόλεων και
μάλιστα της Αθήνας του χρυσού αιώνα4.
Η νομοθετική πρόβλεψη της Σπάρτης για υγιείς πολίτες άρχιζε πριν από τη
-γέννηση

με

κυοφορούν

ευγονικά
υγιή

έμβρυα

κίνητρα
και

άθλησης

από

την

των

άλλη

νέων

κοριτσιών:

η άθληση

εγγυάται

ισχυρά
τοκετό

σώματα
χωρίς

1
Το βρέφη των Σπορτιατών είχαν ίση μεταχείριση ανάμεσά τους, αλλά άνιση σε
σχέση με των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων, όπως εξάλλου συμβαίνει με το σύνολο της
Σπαρτιατικής νομοθεσίας, ηβ. Vernant, Η καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, σ. 54.
3
Με βάση το χωρίο του Πλουτάρχου είναι εξ ίσου πιθανή η άμεση θανάτωση με
την ονοτροφή του βρέφους από τους ηεριοίκους. Δεν είναι του παρόντος, ωστόσο την
έρευνα έχει απασχολήσει τόσο η ταύτιση των Αποθετών με τον Καιάδα, όσο και η
εντόηιση του σχετικού βαροθρώδους τόπου στα ηέριξ της Σπάρτης.
3 Τη μαρτυρία του Πλούταρχου ακολούθησε σιωπή πολλών αιώνων. Η πρώτη
επιστροφή στο θέμα του Καιάδα χρονολογείται από το 1676, με το έργο του Guillet de
Saint-Georges, Lacedemona, τ. 1, ο. 184, όπου χαρακτηρίστηκε το σπαρτιατικό έθιμο
απάνθρωπο και βάρβαρο. Οι επόμενοι αιώνες φαίνεται ότι συντήρησαν με επιμέλεια την
άποψη αυτή.
4 Σχετική είνοι η παρατήρηση ότι η Σπάρτη, αν και έμεινε στην ιστορία ως πρότυπο
συντηρητικών θεσμών, ήταν τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα η.Χ. μια εξαιρετικά
πρωτοποριακή κοινωνία και ότι όταν οι Σπαρτιάτες, ως ίσοι οηλίτες-πολίτες απολάμβαναν
την ισονομία, οι άλλες πόλεις ήτον αναστατωμένες από έριδες, Πβ. και Vernant, Η
καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, ο. 52*54.
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προβλήματα για τη μητέρα και το βρέφος1. Ακόμη αποθαρρύνεται η ερωτική ζωή
μεταξύ ανάξιων2.

β, Αθήνα: ούκάξιον τροφής τόγιγνόμενον
Για την Αθήνα δεν υπάρχουν τόσο άμεσες μαρτυρίες, όπως το εδάφιο του
Πλουτάρχου

για

ικανοποιητική

τη

Σπάρτη3’

ανασύσταση

ωστόσο,

της

οι

έμμεσες

απόρριψης

των

πληροφορίες

ανεπιθύμητων

επιτρέπουν
βρεφών

και

μια
το

σημαντικότερο, προέρχονται από την εποχή της ακμής της πόλης.
Ο πατέρας ήταν πάντα κύριος σ ε τέτοια οικογενειακά ζητήματα, αν και το
παλιό

πατρικό

περιοριστεί από

δικαίωμα
το

ζωής

Σόλωνα

και
στην

θανάτου
πώληση

πάνω

στα

της κόρης

παιδιά

που ε ίχ ε

πιθανότατα

είχ ε

εκτραπεί ηθικά4.

Ω στόσο ο πατέρας ρύθμιζε κάθε οικογενειακή εκδήλωση, συνεπώς και την έκθεση
του

ανεπιθύμητου

παράνομες

βρέφους’

συλλήψεις.

Με

η

την

έκθεση
κοινωνική

από

τη

αντίληψη

μητέρα

θα

της

εποχής

αφορούσε

μόνον

η απόρριψη

θα

ερμηνευόταν μάλλον ως άρνηση αποδοχής του βρέφους στην οικογένεια παρά ως
φόνος του5.
Σημειωτέον ότι στα κείμενα

του ιατροφιλοσόφου του 2ου-3ου αιώνα μ. X.

Σέξτου Εμπειρικού ανιχνεύεται η μαρτυρία, ότι η νομοθεσία του Σόλωνα επέτρεπε
τη θανάτωση κάθε παιδιού από τον πατέρα του6, ωστόσο δεν φαίνεται ότι τα

1 Πλούτ. Λυκ. 14. Τό μέν σώματα τΦν παρθένων δρόμοις τε καί πάλαις καί βολαΤς δίσκων καί
άκοντίων διεπόνησεν, ώς ή τε τών γεννωμένων βίζωσις (οχυρόν έν ίσχυροΤς σώμασιν άρχην λαβοΟσα
βλαστάνοι βέλτιον, αύταί τε μετά βώμης τούς τόκους ύπομένουσαι καλώς άμα καί βαδίως άγωνίζοιντο
πρός τός ώδϊνας.
2 Πλούτ. Λυκ. 15. παίδων δέ καί τεκνώσεως κοινωνίαν είναι τοΓς άξίοις, καταγελών τΟν ώς
άμικτα καί άκοινώνητα τα&τα μετιόντων σφαγαϊς καί ττολέμοις. Η νομοθεσία παραπέμπει στο
Κυνικό επιχείρημα: τόνπείσαντα τ$ πεισθείση συνεϊναι (Δ<ογ. Λ. Βίοι, 6.72).
3 Πβ. Jones, Law and Legal Theory o f the G reeks, a. 287.
4 Πλούτ. Σόλων, 23.2: ούτε Θυγατέρας πωλεΧν out *άδελφάς δίδωσι, πλήν ύνμή λάβζΐ παρθένον
άνδρΐ συγγεγενημένην.
5 Amudsen, "Birth", σ. 73-74.
6 Πυρρ. ύποτ. 3.211. Το δικαίωμα του πατέρα στη νομική ή βιολογική απόρριψη του
παιδιού του δηλώνεται και στο χωρίο του Ηροδότου που ήδη εξετάστηκε: Ήρόδ. 1.117: ε ΐ
τις ο( τυγχάνει έών παϊς, τούτον άπείπασθαι.
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δικαιώματα του Αθηναίου πατέρα έφτασαν ποτέ στο Ρωμαϊκό ius vitae a c necis,
το δικαίωμα ζωής και θανάτου που διατηρούσε ο Ρωμαίος πατέρας-αφέντης1.
Αποκαλυπτικό

για

την

πρακτική

της

Αθηναϊκής

κοινωνίας

είναι

δυο

συνεχόμενα αποσπάσματα από το θεαίτητο του Πλάτωνα: ο Σωκράτης εκμαιεύοντας
την

αλήθεια

καταλήξει

σε

από

το

κάτι

συνομιλητή

του,

παραμορφωμένο,

τον

ο

προειδοποιεί

Σωκράτης-μαμή

πως

αν

η

οφείλει

να

το

συζήτηση
πετάξει,

(ύπεξαιρώμαι καί όποβάλλω) ενώ ο Θεαίτητος-λεχώ πρέπει να αποδεχτεί την απόρριψη
του νεο γέννητου2, αφού, όπως παρατηρείται παρακάτω, δεν αξίζει ανατροφής ούκ
ύξιονδν τροφής τό γιγνόμενον3. Στα αποσπάσματα αυτά:
ϊ.

Ο

Σωκράτης

νεογέννη του,

δεν

ηθικολογεί υπέρ

απλώς

αναφέρεται

ή κατά

σε

μια

της θανάτωσης

συνήθη

διαδικασία.

του
Αν

μειονεκτικού
μια

τέτοια

συνήθεια δεν ήταν σαφέστατα καθιερωμένη στην Αθήνα του καιρού του, το
παράδειγμα δεν θα είχ ε βέβαια νόημα στο διάλογο,
ϋ.

Από το εδάφιο ακόμη προκύπτει ότι οι μαίες είχαν την τελική

απόφαση. Η

μέχρι τούδε έρευνα έ χ ε ι τονίσει την εξουσία του πατέρα στην αρχαία Αθήνα,
αντιθέτως δεν έ χ ε ι διερευνήσει ε ξ ίσου τα καθήκοντα και την εξουσία

της

μαίας. Α ν δοθεί πίστη στο λεξικό της Σούδας, π μαία και όχι ο πατέρας, ε ίχ ε ,
εκτός από την γνωμάτευση της υγείας και αρτιμέλειας του βρέφους, και το
έργο της έκθεσης του*.

1 A. R. W . Harrison, The Law o f A thens: The Fam ily an d P rop erty. Clarenton,
O xfo rd 1968, a . 19.
2 θεαίτ. 151c,κ α ΐέά ν άρα σκοπουμενός τι ώνόν λέγης ήγήσωμαι είδωλον καί μή άληθές,
efra ύπεξαιρώμαι καί όποβάλλω, μή όγρ(αινε ώσπερ αΙ πρωτότοκοι περί τό παιδία.
3 θεαίτ. 160e-l6la: σκοπουμένους μή λάθη ήμός ούκ άξιον δν τροφής τό γιγνόμενον,
άλλά άνεμιαϊόν τε καί ψεύδος.
* Σούδα: έγχιπίστριαι' ...έγχυτιστρίας δέ λέγεσθαι... έτι γε μήν καί τύς μαίας τύς έκτιθείσας
έν χύτρα ις τό βρέφη.
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iii.

Οι μητέρες ενδεχομένω ς δεν συμφωνούσαν, τουλάχιστον τη στιγμή εκείνη και
μάλιστα

στο

πρώτο

τους

παιδί.

Η

αντίθεση

των

μητέρων

πιθανόν

να

υποκρύπτει μια γενικότερη κοινωνική αντίθεση στην κατάσταση αυτή1.
iv.

Το μεταφορικό

λεξιλό γ ιο

των

εδαφίων

δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό των

κριτηρίων της απόρριψης του Βρέφους (είδωλον, μή άληθές, άνεμιαΐον, ψεΰδος),
ν.

Ομοίως

δεν

είναι

δυνατή

η εξαγω γή

συμπερασμάτων

για

την

τύχη του

νεο γέννη το υ , αν ήταν δηλαδή απλή έκθεση ή θανάτωση,
vi.

Η βρεφοκτονία δεν πρέπει να ήταν θεσπισμένη νομοθετικά, όπως συνέβαινε
στη Σπάρτη, ούτε όμως καταδικαζόταν. Η άρνηση αποδοχής του βρέφους στην
Αθήνα είναι διαφορετική από εκείνη της Σπάρτης: αντί της πόλης αποφασίζει ο
πατέρας,

αντί

της

επιτροπής

γερόντω ν επιλέγει

η μαία2,

αντί

της

άμεσης

θανάτωσης προτιμόται η έμμεση έκθεση.
Α νά λογα

συμπεράσματα

Θεσμοφοριάζουσες4 μεταφέρουν

προκύπτουν
το

νεο γ έν νη το

από

τον

έν χύτρφ,

Αριστοφάνη3.
γεγονός

Στις

που δίνει την

ευκαιρία στο σχολιαστή να ερμηνεύσει, ότι ένχύτρφ τα παιδία έξετίθεσαν5. Ω στόσο το
εδάφιο του Αριστοφάνη δεν παραπέμπει αφ' εαυτού σε έκθεση βρέφους. Δεύτερο
εδάφιο6 αφορά την έκθεση παράνομου βρέφους άγαμης μητέρας και δεν μπορεί να

1 Η θέση υποστηρίζεται στο Cameron, "Exposure of Children*, 105-114, ωστόσο δεν
φαίνεται να ευσταθεί από το πνεύμα του χωρίου. Από το πλατωνικό κείμενο δεν
φαίνεται ομοίως να ευσταθεί η άποψη του Cameron, ότι από τη συνήθεια αυτή
εξαιρούνταν τα πρωτότοκο.
2
Όπως διαφάνηκε και αηό τα εδάφια του Πλούταρχου για τη Σπάρτη, η μαία
είχε σημαντικές εξουσίες στη πρόγνωση της βιωσιμότητας και της υγείας του νεογνού,
πβ. Harvey, Eternal Eve, σ. 54-55.
3 Η Κωμωδία είναι πολύ σημαντική πηγή για την αναζήτηση στοιχείων έκθεσηςβρεφοκτονίας, πβ. και Jones, Law and Legal Theory o f the G reeks, a. 288.
4 Στιχ. 502 κε.
5 Cameron, "Exposure of Children*, a. 105-114. Πβ. και Σούδα: έγχμτίστριαι ...λέγεοθαι
έτι γε μήν καϊ τάς μαίας τάς έκπθείσας ένχόνραις τά βρέφη.
6 Αριστοφ. Νεφ. 530-531. κάγώ, παρθένος γ ά ρ έτ'/j. κούκέ&ντχώμοι τέκειν, Ιέξέθηκα, παΤς
δ* έτέρα τις λαβοΟσ' άνείλετο. Το εδάφιο αυτό του Αριστοφάνη είναι μεταφορικό και
αυτοβιογραφικό: επειδή ήταν ανήλικος και δεν μπορούσε να λάβει μέρος σε δραματικούς
γώνες, παρουσίασε το πρώτο του έργο, τους Δαπαλής με ξένο όνομα (427), πβ. Κ.
Βάρναλης, οχόλια στο Αριστοφάνη Νεφέλες, Ζαχορόηουλος Αθήνα χχ, σ. 216
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θεωρηθεί ότι υποδηλώνει γενική συνήθεια. Σημαντικό θεωρείται τρίτο εδάφιο του
Αριστοφάνη1; η σημασία του εδαφίου δεν έγκειται τόσο στην αφήγηση του μύθου
του

Οιδίηοδα,

όσο

στον

τρόπο

της

έκθεσης:

η

χρήση

του

έν όστράκφ

στην

κωμωδία προφανέστατο έκφράζει μια γνωστή στο ακροατήριο εικόνα, που κάνει το
ηρωικό

γ ελο ίο .

έκθεση στην

Οι

μαρτυρίες

του

Αριστοφάνη

επιτρέπουν

την

εικασία,

Αθήνα δεν αφορούσε μόνο βρέφη προβληματικής υγείας

ότι

αλλά

η
και

φυσιολογικά νεο γνά .
Η έκθεση βρεφών φαίνεται να ήταν συνεπώς ευρεία συνήθεια στην Κλασική
Ελλάδα,

με

κατάσταση

ενδ εχόμενες
της εποχής.

εξάρσεις

Μ ολονότι

και

υφέσεις

η βρεφική

ανάλογες

θνησιμότητα

με
ήταν

την

οικονομική

έτσι

κι

αλλιώς

μεγάλη κατά την αρχαιότητα, η έκθεση θεωρείται ότι ευθύνεται ε ν μέρει για τις
πολλές

ταφές

νεογέννητω ν

(έγχυτρισμοί) που

συναντώνται

κατά

τις

ανασκαφές

αρχαίων νεκροταφείων2.

γ. Η φιλάνθρωπος νομοθεσία των Θηβαίων
Στα
νομοθεσίες,

Πολπικά
δεν

που

γίνεται

δηλώνεται

Ω στό σο, μια τέτοια

η

που

νομοθεσία

δήλωση
υπήρχαν

μαρτυρείται,

του

Α ριστοτέλη

τέτοιες
πολύ

για

φιλάνθρωπες

ιδιαιτερότητες

αργότερα,

για

συνηθειών.

τη Θήβα

των

πρώτων Χριστιανικών αιώνων3. Α ν δοθεί πίστη σ ε όσα μαρτυρεί ο Α ιλιανός, που

1 Βάτρ. 1190: ύτε δή πρΰττον μέν αυτόν γενόμενον <ο[δίποδα> // χειμΘνος δντος έξέθεσαν έν
όστράκω II Να μή κτραφεϊς γένοπο τοΟ πατρδς φονεύς. Πβ. Cameron, 'Exposure of Children',
σ. 105*114.
2 Πβ. Cameron, 'Exposure of Children', o. 105-114.
3 ΑΙλ. Π. '/στ. B.7: Νόμος οστος Θηβαικός όρθΟς δμα καί φιλανθρώπως κείμενος έν τοΓς
μάλιστα ότι ούκ έξεστιν άνδρΐ θηβαίφ έκθεΐναι παιδίον ούδέ ές έρημίαν αύτό &Τψαι θάνατον αύτοΟ
κσταψηφισαμένφ, άλλ' έάν ή πένης ές τά έσχατα ό το0 παιδός πατήρ, είτε άρρεν τοΟτο είτε θήλύ
έστιν, έπΐ τός άρχός κομίζειν έξ ώδίνων τϋν μητρφων σϋν τοΐς σπαργάνοις αστό α ΐ δέ παραλαβοΟσοι
άποδίδοντοι τό βρέφος τψ τιμήν έλαχίστην δόντι. Ρήτρα τε πρός αύτόν καϊ όμολογία γίνεται ή μήν
τρέφειν τό βρέφος καί αύξηθέν έχειν δοΟλον ή δούλην, θρεπτήρια αύτοΟ τήν ύπηρεσίαν λαμβάνοντα.
Πβ Σ. Αλεζιάδης, ΑίλιανοΟ Ποικίλη Ιστορία, σ. 60.
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γράφει το 2ο αιώνα μ. X ., αξιομνημόνευτα σ ε αυτά τη φιλάνθρωπο και καταφανώ*
%

παράξενη για την εποχή της συνήθεια των Θηβαίων είναι τα εξής:
i.

η

κατ'

εξαίρεσιν

αντιπαράθεση

με

παράδοση

στις

αλλού, όπου

αρχές

της

λόγω φτώχειας

πόλεως
θα

των

τα

νεογνώ ν,

σε

άφηναν απλώς

να

πεθάνουν*
ϋ.

η αποστέρηση
υποβίβασή

από

τους

τα

στην

νεο γνά
τάξη

του

κάθε κληρονομικού
δούλου

δικαιώματος,

και η αγορά

η απόλυτη

έναντι ενός

μάλλον

συμβολικού ποσού από οποιονδήποτε προσφέρεται να το μεγαλώσει*
ίϋ.

η σαφής αναφορά της νομοθεσίας σ ε άρρενα και θήλεα βρέφη ε ξ ίσου, έμμεση
μαρτυρία

ότι

στις

ά λλες

μη

φιλάνθρωπες

κοινότητες

υπήρχε

διαφορετική

μεταχείριση του νεο γνο ύ , ανάλογα με το φύλο*
iv.

ο καθορισμός του επιτρεπτού ορίου έκθεσης βρέφους ως η έσχατη πενία της
οικογένειας του*

ν.

το έμμεσο συμπέρασμα ότι η νομοθεσία αφορά μόνον

υγιή

νεογνά : κανείς δεν

θα αγόραζε ως μελλοντικό δούλο ένα μειονεκτικό βρέφος,

άρα τα μειονεκτικά

βρέφη

ήταν

καταδικασμένα

σε

θάνατο,

ακόμη

και

από

τους

φιλάνθρωπους

Θηβαίους.

δ. Όψιμη αρχαιότητα: έάνήνάρσενονάφες, αχνήν θήλεα έκβαλε

Στην παρακμή του

αρχαιοελληνικού κόσμου η μείωση του πληθυσμού ήταν

αισθητή* η α νέχεια ήταν οπωσδήποτε μιά αιτία1. Στον Πλούταρχο και τον Πολύβιο
η βρεφοκτονία θεωρείται συνέπεια ανηθικότητας και εγωισμού και ως μια από τις

1
Μένανδρος, 'Α\ιεΓς,( Cock 14.6-7: ό πρώτος ευρών διατροφήν πτωχφ τέχνην II πολλούς
έποίησεν άθλιους άπλοΟν γάρ ήν II τόν μή δυνάμενον Q)v άλύπως άποθανεΐν.
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αιτίες ερήμωσης της Ελλάδας1. Οι μαρτυρίες τους επικουρούνται από εκείνες
φιλοσόφων και των κωμικών, ωστόσο
δεν

αποκλείεται

να

δίνονται με

των

αυτές οι φιλοσοφικές και κωμικές αναφορές

περισσότερη

έμφαση, μεγεθύνοντας

ψευδώς

το

ύπαρχον πρόβλημα.
Τα θέματα της Κωμωδίας δεν ήταν άσχετα με την πραγματικότητα, ωστόσο
δεν την απέδιδε πάντοτε με ακρίβεια. Η εντυπωσιακή συχνότητα έκθεσης βρέφους
στη Νέα Κωμωδία οδηγεί εξίσου συχνά στην αναγνώριση του έκθ ετο υ, κατάσταση
μάλλον σπάνια στην πραγματικότητα2. Ακόμη, η Νέα Κωμωδία αντλούσε
από την

καθημερινή ζωή

και περισσότερο

από την

τραγωδία,

λιγότερο

συνεπώς

από

το

μύθο. Στην τραγωδία και το μύθο ο παράνομος πατέρας είναι κατά κανόνα θεός,
.ενώ η κωμωδία προσαρμόστηκε, όπως πάντα, στην καθημερινή ζωή3.
Στις
λόγω

κωμωδίες

εξώγαμης

ανεπιθύμητης

του

Μενάνδρου

αποπλάνησης

σύλληψης

στη

η

(στους

έκθεση

του

Έππρέηοντες

διάρκεια

των

νεο γέννητου

για

Ταυροπολίων),

καταστροφής (Περικεψομένη). Την εποχή

του Μενάνδρου

και

ήταν

η οικονομική

συνεπώς

καταστροφή

και η έκθεση

δεν

βρεφών,

θα

όταν

παράδειγμα

δεν

είναι

είτ ε

προϊόν

ε ίτ ε

λόγω

τόσο

τα εξώγαμα, όσο

ασυνήθιστες

μάλιστα

γινόταν

υπήρχε

οικονομικής

καταστάσεις,
νόμος

που

το

ίδιο

να

την

απαγορεύει.
Πολύτιμα

για

τις

συνήθειες

βρεφοκτονίας

των

αιώνων

αυτών

αποσπάσματα από παπυρικά ευρήματα, όπου προκύπτει μια μειονεκτική
κοριτσιών4,

που

δεν

ήταν

τόσο

εμφανής

στους

προηγούμενους

είναι

τα

θέση

των

αιώνες.

Μια

1 Ίστ. 36.17. Σύμφωνα με τον Jones, Law and Legal Theory o f the G reeks, σ. 288,
το φαινόμενο της βρεφοκτονίας, που ουδέποτε αντιμετωπίστηκε με απαρέσκεια, πήρε
διαστάσεις μεγάλου κοινωνικού προβλήματος μετά τον 3ο αιώνα π.Χ.
2 Πβ. Cameron, 'Exposure of Children', σ. 105-114. Κατά τον Jones, Law and Legal
Theory o f the G reeks, a. 288, η ευχάριστη έκβαση της έκθεσης βρέφους χρονολογείται
από τη Νέα Κωμωδία και μετά.
3 Σταύρου, Μενάνδρου Κωμωδίαι ο. 21.
4 Μένανδρος, Α λιεΐς„ Cock 18: χαλεπόν γε θυγότηρ κτήμα κα\ δοσθιάθετον. Στον ίδιο:
Μένανδρος, Ανεψ, Cock 60: εύδαιμονία τοΟτ’ έστιν υΙός νοΟν έχω\τ II άλλά Θυγότηρ κτημ' έστίν
έργοδεςπστρί
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εξαιρετικά

εύγλωττη

περίπτωση συνιστώ

η επιστολή

του Ιλαρίωνος

στη γυναίκα

του: έάν ί}ν άρσενον άφες, έάν rfv Θήλεα έκβαλε\
Η
μεγάλους

βρεφοκτονία
πληθυσμούς

πιθανότατα
των

ήταν

δούλων:

οι

ευρύτατα
κύριοί

διαδεδομένη

τους

είχα ν

ανάμεσα

κάθε

στους

δικαίωμα

στα

νεογέννη τα και συχνά τα πουλούσαν χωριστά από τις μητέρες τους. Η μοίρα αυτή
και

το

καθημερινό

βάρος

οδηγούσαν

πολλές

δούλες

στην

έκτρωση

ή

τη

βρεφοκτονία: τάς μέν πρό τοΟ τόκου διαφθειρούσας τάς δέ ύστερον1
2. Η απελπισία των
δούλων δεν εμφανίστηκε βέβαια στην όψιμη εποχή, ωστόσο η μαρτυρία αυτή του
Δίωνα Χρυσόστομου είναι η μόνη άμεση από την αρχαιότητα. Ενδιαφέρον στοιχείο
από τη μαρτυρία αυτή είναι ότι υπήρχε κάποια, υποτυπώδης έστω, απαγόρευση για
την έκθεση

των

βρεφοκτονία

ήταν

βρεφών των δούλων, έάν δύνηται λαθεΐν, και ότι η έκθεση ή η
δουλειά

του στενού

κύκλου

γυναικών

της μητέρας, με

τους

άνδρες έξω από τη διαδικασία. Η δυστυχία της ανατροφής παιδιών σε οικογένειες
δούλων αποδίδεται παραστατικά και στο σχολιασμό των μύθων του Αισώπου3.
Σε αντίθεση με την ανθηρή πόλι των προηγούμενων αιώνων, η ελληνιστική
κοινωνία δεν επ ιλέγει τα άξια για ζωή βρέφη. Είναι οι γονείς που αποφασίζουν,
ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα ή τα δικά τους εν γ έν ει μέτρα. Η
πόλις δεν παρεμβαίνει πλέον για να θανατώσει τα μειονεκτικά, αλλά για να σώσει
τα υγιή, όπως στην περίπτωση των Θηβαίων4. Παραμένει προς διερεΰνησπ αν η
φιλάνθρωηη παρέμβαση της κοινότητας ε ίχ ε κίνητρα αύξησης του πληθυσμού, λόγω

1 Η επιστολή είναι γραμμένη τον Ιο αιώνα π,Χ. στην Αίγυπτο: Ρ. Oxy. 744 (Πβ.
Cameron, "Exposure of Children", ο. 105-114).
2 Δίων Χρυσ. 15.8: τάς δέ δούλας τουναντίον, τάς μέν πρό τοΟ τόκου διαφθειρούσας, τάς δέ
ύστερον, έάν δύνωνται λαθεΐν, τά γενόμενον ένίοτε καί τϋν άνδρών συνειδότων, όπως μή πράγματα
έχωσι παιδοτροφεϊν άναγκαζόμεναι πρός τ$ δουλείφ. Δεν υπάρχει λόγος να μη γίνει πιστευτό
το απόσπασμα για τις δούλες, καθώς εντάσσεται σε λόγο του Δίωνα για την
αντιπαράθεση δουλείας και ελευθερίας. Πβ. σχετικά Κυρτάτας, Δούλοι, σ. 38-42.
3 Αίσώπ. ΜΟΘ. περιστερά καί κορώνη: όσφ Υάρ 6ν πλείονα τέκνα έχβς, τοσουτφ περισσστέρφ
δουλείφ στενάξεις. ■ουτω καί τ©ν οίκειών δυστνχέστεροίείσιν, 6οοι έν τ1) δουλείφ τεκνοποιούσιν.
4 Το εδάφιο δεν καθορίζει τη χρονική διάρκεια της νομοθεσίας, οπωσδήποτε όμως
θα ήταν σε εφαρμογή την εποχή του Αιλιανού, δηλαδή το 2ο αιώνα μ.Χ.
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της

κατάχρησης

της

έκθεσης

και

της

βρεφοκτονίας

ή

αν

αντανακλούσε

μια

γενικότερη 'ανθρωπιστική' στροφή.
Την ευρύτητα της έκθεσης νεογέννητω ν, δηλώνει έμμεσα η επίμονη αναφορά
των

συγγραφέων

ουτής

της

περιόδου

για

αντίθετες

συνήθειες

Προφανώς το να θεωρούν κάποιες κοινωνίες κάθε νεο γέννη το

άλλων

λαών.

ως φορέα ψυχής

και κάτοχο δικαιωμάτων θα ήταν απροσδόκητο για το μέσο αναγνώστη αυτής της
εποχής, αυτόν που ήθ ελε να κεντρίζει ο μυθιστοριογράφος. Ήδη ο Αριστοτέλης
αναφέρεται

στη

τερατόμορφα

συνήθεια

των

πρόωρο*. Πολύ

Αιγυπτίων

αργότερα

ο

να

ανατρέφουν

Ηλιόδωρος,

ακόμη

γράφοντας

στη

και

τα

δύση

του

αρχαίου κόσμου, τον 3ο μ.Χ. αιώνα, παρουσιάζει έ ν α ν Αιθίοπα γυμνοσοφιστή να
.θ εω ρ εί ως βασική ηθική αρχή τη διάσωση των εκτεθειμένω ν βρεφών1
2.
Ήδη

νωρίτερα

ο

Τόκιτος,

σύγχρονος

του

Επίκτητου

(1ος-2ος

αι.

μ.

X.),

επικρίνοντας την κοινωνία του, βρίσκει αξιομνημόνευτο ότι στους Γερμανούς είναι
ντροπή

η θανάτωση

πρακτική

των

απεχθή4.

Μαρτυρίες

των

Ιουδαίων,
για

ανεπιθύμητων
τα
το

έθιμα

των

παιδιών3 και
οποίων

αξιοκατάκριτο

της

αναφέρεται

συνήθως

στην

βρίσκει

βρεφοκτονίας

ανάλογη

παράδοξα

στους

και

Ιουδαίους

βρίσκονται και στον Φίλωνα τον Ιουδαίο5 και τον ιστορικό Ιώσηπο που αναφέρει
αυστηρούς νόμους με θεολογικό, κοινωνικό και δημογραφικό υπόβαθρο6.

1 Άρ ιστοί. Ζφων (στ. 584 b.
2 ΑΙΘιοπ. *Λττ. σ. 61. Σχετικό και Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 8. Η
οναφορό στην ηθική των Γυμνοσοφιστών ήταν συχνή: παραπάνω αναφέρθηκε το χωρίο
του Διογένη Αοερτίου για την περιφρόνηση του θανάτου, Δισγ. A Biot 1.6. Τούς γοΟν
Γυμνοσοφιστας κα\ Θανάτου καταφρονεί φησι Κλείταρχος έν τή δωδεκάτη. Ο Κλείταρχος
ακολούθησε τον ΑΧέξσνδρο στις εκστρατείες του. Η ακρίβεια των πληροφοριών του
είναι συχνά αμφισβητήσιμη.
3 Τόκιτος, Γερμανία, 19.
4 Τόκιτος, Ιστορίες, 5.5. Πβ. και Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 8-9.
5 Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 9.
6 * Ιωσήπ. Αιτίων. 2.24: Τίνες δ 'ο/ περί γόμων νόμον, ... τέκνα τρέφειν άπαντα προσέταξεν, καί
γυναίξϊν άπεΤπε μήτάμβλοΟν τό σποράν μήτε διαφθείρετν, άλλ ήν φανεόι τεκνοκτόνος άν εΐή, ψυχήν
άφανβρυσα καί τό γένος έλαττοΟσα.
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Για

τους

Σικελιώτης,

Ιουδαίους

και

στηριζόμενος

τους

στον

Αιγυπτίους

Εκαταίο

κάνει

τον

λό γο

Αβδηρίτη

και

ο

Διόδωρος

(ό ο ς/5 ο ς

αιών

ο

η.Χ.}.

Σύμφωνα με το Διόδωρο, ο νόμος του Μωυσή απαιτούσε από τους Ιουδαίους να
ανατρέφουν

όλα

τα

βρέφη1, με

δημογραφικά

κίνητρα,

δηλαδή

την

αύξηση

του

πληθυσμού και με πολύ καλά αποτελέσματα. Κάτι ανάλογο αναφέρει ο ίδιος, χωρίς
σαφή δημογραφικά κίνητρα, και για τους

Αιγυπτίους2, με έμφαση στην αποδοχή

κάθε βρέφους, ακόμη και άν έξ άργυρωνήτου μητρός γεννηθή. Η τόσο παράδοξη αυτή
τακτική

των

Αιγυπτίων

Πρεσβύτερο4

και

από

καταγράφεται
το

γιατρό

και από τον

Ορειβάσιο

Στράβωνα3,

που

διασώζει

τον
τη

Πλίνιο

τον

μαρτυρία

του

Αριστοτέλη ότι οι Αιγύπτιοι μεγάλω ναν όλα τα νεογέννητα τους5.
Καθώς

όμως

όλες

οι παραπάνω μαρτυρίες

δεν

κάνουν

διάκριση υγιών και

μειονεκτικών βρεφών6, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η κατά κανόνα απόρριψη του
μειονεκτικού νεογνού.

ε . Ρώμη

Η ιστορία

της Ρώμης αρχίζει με

την έκθεση

του Ρώμου και του Ρωμύλου

στον Τίβερι7. Α ργότερα ο Ρωμύλος προκειμένου να κάνει την πόλη πολυάνθρωπη
θέσπισε

νόμο

υποχρεωτικής

ανατροφής

όλων

των

αρσενικών

παιδιών

και

του

1 Διόδ. Σικελ. 40.3.8: τεκνστροφεΐν τε ήνάγκαζε <ό νομοθέτης Μωϋσής> τοϋς έπΐ τής χώρας'
καί δι 'όλίγης δαπάνης έκτρεφομένων τών βρεφών άεϊ τό γένος τών Ιουδαίων υπήρχε πολυάνθρωπου.
2 Διόδ. Ίστορ. βίβλιοθ. 1.80.3-5: τώ γεννώμενα πάντα τρέφουσιν έξ άνάγκης ένεκα τής
πολυανθρωπίας, ώς ταύτης μέγιστα συμβαλλομένης πρός εύδαιμονίαν χώρας τε κα\ πόλεων, νόθον δ '
ούδένα τών γεννηθέντων νομίζουσιν, ούδ 'άν έ ξ άργυρωνήτου μητρός γεννηθή.
3 Στρ. Γεωγρ. 17.2.5: τούτο δέ τών μάλιστα ζηλουμένων παρ' αύτοϊς <τοΤς Αίγυπτίοις> τό
πάντα τρέφειν τά γεννώμενα παιδία.
4 ΓΙλίνιος Πρ. Φυσική Ίστ. 11.133.
5 7ατρ. Συναγ. τ4, Ο99-100: τό τρέφειν πάντα τό γινόμενα,
6 Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 9.
7 Στράβ. Γεωγρ. 5.2(c229): φθοράν φωράσας < Άμόλλιος>, διδύμων αυτή παίδων γενομένων,
τήν μέν < *Ρέαν Σιλβ(αν> εΐρξεν άντ\ τού κτείνειν χαριζόμενος τάδελφφ, τούς δ ' έξέθηκε < 'Ρωμόλον
καί Ρώμον> πρός τόν Τίβεριν κατά τι πάτριον.
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πρώτου

θηλυκού

νεογέννητω ν

κάθε

οικογένειας1.

αναπήρων

ή

τεράτων

Εξαίρεση
που

αποτελούσαν

επιτρεπόταν

να

οι

περιπτώσεις

εκτεθ ούν,

με

την

προϋπόθεση ότι θα συμφωνούσαν, αφού τα έβλεπ α ν, π έντε πιο κοντινοί γ είτ ο ν ες.
Η

ιστορική

αξία

παρουσιάζει

π

ορθολογικής2.

της

μαρτυρίας

χρήση
Η

της

λ έξη

δεν

είναι

φορτισμένης
είναι

αμφισβητήσιμη:
λέξης

τυχαία:

η

τέρας

περισσότερο
αντί

συχνότητα

άλλης

ενδιαφέρον
περισσότερο

αναφοράς

σε

τέρατα

[prodigia], είναι συχνή στα Ρωμαϊκά κείμενα. Η γέννηση προβάτου με π έν τε πόδια
για παράδειγμα ή βρέφους ερμαφρόδιτου3 ή κάτι α νά λο γο ήταν κακό σημείο από
τις υπερφυσικές δυνάμεις και έπρεπε να καταστραφεί με καθαρμούς, αφού πρώτα
ζητηθεί η γνώμη κάποιου μάντη. Οι αναφορές αφθονουν στα σωζόμενα έργα και
είναι πιο συχνές τον καιρό της Δημοκρατίας4*.
Το

νέο

στο ιχείο

λοιπόν

αυτής

της εποχής

είνα ι,

ευγονικούς λόγους, οι αντιδράσεις φόβου, ενοχής

πέρα

από

λανθά νοντες

και ντροπής που ακολουθούν

τέτοιες γεννήσεις, κάτι που δεν υπάρχει ή δεν διαφαίνεται στα Ελληνικά κείμενα.
Αυτή

η

αντίδραση

(Δω δεκάδελτο),

ένα

ανιχνεύεται
κώδικα

του

ήδη
5ου

στο
αιώνα

νόμο
π.Χ.,

των

στον

Δώδεκα

οποίο

Πινάκων

αναφέρεται

ο

Κικέρων, και που απαιτούσε τη γρήγορη θανάτωση κάθε p u er a d deform itoterrP.
Ο

Ρωμαίος

πατέρας-αφέντης

διατήρησε

πάντα

πάνω

στα

παιδιά

του

το

δικαίωμα ζωής και θανάτου, ius vitae a c nods', στο απόσπασμα για τη νομοθεσία

1 Διον.'Αλικ. Ρωμ. όρχαιολ. 2.15.2: είς άνάγκην κατέστησε <Ρωμύλος> τούς ούφ ορα ς αύτής
άπασσν όρρενα γενεάν έκτρέφειν και θυγατέρων τύς πρωτογόνους, άποκτιννύναι δέ μηδέν τΟν
γεννωμένων νεώτερον τριετοϋς, πλην ε ΐ τι γένοττο παιδίον άνάπηρον ή τέρας εύθϋς άπό γονής- ταΟτα
δ 9 ούκ έκώλυσεν έκτιθέναι τούς γειναμένους έπιδείξρντας πρότερον πέντε άνδράσι τοϊς έγγιστα
ούοοΟαιν.
2 Amudsen, "Birth of Defective Children*, σ. 11.
3 Τίτος Λίβιος, Ισ τορ ία , 37.27
4 Amudsen, "Birth of Defective Children", o. 11, W den Boer, Private morality in
G reece and Rome: some historical aspects, Leiden 1979, σ. 93.
3 Κικέρων Νόμοι 3.8.
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του

Ρωμύλου

είναι

εντυπωσιακή

η χρήση

της

λέξης

άποκηννύναι'.Ίο

ζήτημα της

%

νομιμότητας

της

έκθεσης

στη

Ρώμη

περιπλέκεται

πατρικής εξουσίας, p a tria p o te sta s, στη

διάρκεια

από
της

τις

διαφοροποιήσεις

της

αυτοκρατορικής εποχής και

από την ανάπτυξη νομοθεσίας σχετικής με τις γ ο ν εϊκ ές

αξιώσεις σε παιδιά που

αφού είχα ν ε κ τ εθ εί, ανατράφηκαν από άλλους είτ ε δούλοι είτε ελεύθεροι καθώς
και

με

τις

πωλήσεις

ελευθέρω ν

νεογνώ ν

σαν

δούλων.

Σαφείς

μαρτυρίες

διασώζονται και για την Βιθυνία και την Αίγυπτο1
2.
Ο

Σενέκα ς, αναφέρεται ρητά και χωρίς απολογητικό ύφος στην καθημερινή

πραγματικότητα

της

Ρώμης:

σκοτώνουμε

τις

γεννήσεις-τέρατα

και

πνίγουμε

τα

παιδιά μας, αν είναι ασθενικά και αφύσικα φτιαγμένα. Το σκεπτικό της θανάτωσης
είναι το ίδιο με τη Σπάρτη: η ζωή τέτοιων βρεφών δεν χρησιμεύει πουθενά3.
Τα

πράγματα

πρέπει

εκδοθεί διάταγμα από τον

να

είχα ν

Αύγουστο

φτάσει

σε

απελπιστικό

(L e x Julia), με το

σημείο,

ώστε

να

οποίο ενθαρρύνονται η

τεκνοποιία και η αποτροπή της πληθυσμιακής μείωσης4. Ω στό σο, φαίνεται πως το
δικαίωμα ζωής και θανάτου

του Ρωμαίου πατέρα δεν ακυρώθηκε ποτέ μέχρι τα

χρόνια του πρώτου Χριστιανού αυτοκράτορα Κω νσταντίνου που το 318 εξέδω σε
ειδικό νόμο, σχετικό με το φόνο γονιών ή παιδιών5. Ο ίδιος αυτοκράτωρ το 329
μ.Χ. απαγόρευσε με διάταγμα την έκθεση και προσπάθησε με κίνητρα οικονομικής
ενίσχυσης ή πώλησης του νεο γέννητου να περιορίσει το φαινόμενο6.

1 Διον/Αλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2: είς άνάγκην κατέστησε <Ρωμύλος> τούς οΐκήτορας αυτής
όπασαν δρρενα γενεάν έκτρέφειν καί θυγατέρων τάς πρωτογόνους, άποκτιννύναι δέ μηδέν τΦν
γεννωμένων νεώτερον τριετοΟς, πλήν e f τι γένοπο παιδίον άνάπηρον ή τέρας εύθϋς άπό γονής.
2 Επιστολή του Πλίνιου στον Τραϊανό και τα τρία χωρία του Γνώμωνος του
Ιδιολόγου 41, 107, 92, πβ. Cameron, "Exposure of Children", σ. 105-114.
3 Σενέκας, De Ira 1.15.2: Portentosos fetus exstingulsmus, liberos quoque, si deblles
monstrosique edit! sunt; mergimus; nec Ira sed ratio est a sanis inutitla secem ere. Πβ. Ξενάκης,
Χ/'ππυδες και Κυνικοί, ο. 73.
4 Harvey, Eternal Eve, σ. 80-81.
5 C odex Justinianus 9.7.11 στο: Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 19.
6 Codex Theodos. 11.27,
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Η

οριστική

εγκλήματα

κατάταξη

γίνετα ι

λ ίγ ο

της

βρεφοκτονίας

αργότερα

με

το

και

της

έκθεσης

Βαλεντινιανό,

που

βρέφους

θέσπισε

το

στα
374

σχετικό νόμο*. Το ίδιο έτος εξέδω σε και άλλο διάταγμα που ρητά απαγορεύει την
έκθεση βρεφών1
2. Παραμένει αβέβαιο ωστόσο, αν η τιμωρία είναι η προβλεπόμενη
από το νόμο του Κω νσταντίνου του 318 ή προγενέστερο σχετικό νόμο. Υπέρ της
δεύτερης εκδοχής συνηγορεί το απόσπασμα του Παύλου, μεγάλου ρωμαίου νομικού
του 3ου

αιώνα μ Χ

3.

Η αποτελεσματικότης

των νομικών

αυτών μέτρων

είναι

αβέβαιη: τον 4 ο αιώνα ο ρήτωρ Θ εμίστιος κρίνει σκόπιμο να ψέξει τους γο νείς
που προβαίνουν σ ε τέτοιες ε ν έρ γ ειες4.

1 C odex Theodos. 3.3 και 5.9. Ακόμη C odex Justinianus 9.16.7. Πβ. Amudsen, "Birth",
σ. 19 και Cameron, "Exposure of Children", σ. 105*114.
2 C odex Justinianus 8.51.2. Unusquisque subolem suam nutriat. Quod si exponendam
putaverit, animadversioni quae constitute est subiocebit. (Ολοι να μεγαλώνουν τα παιδιά
τους και όποιος πιστεύει πως μπορεί να εκθέσει το δικό του θα υηόκειται στην
προβλεπόμενη τιμωρία).
3 Digest 25.3.4: N ecare videtur non tantum is qui partum praefocat, se d et is qui
abicit et qui alimonia denegat et is qui publicis iocis misericordiae causa exponit, quam
ipse non habet. (όχι μόνο εκείνος nou πνίγει ένα παιδί θεωρείται δολοφόνος, αλλά
εκείνος που το εγκαταλείπει ή που δεν του δίνει τροφή, καθώς και εκείνος ηου το
εκθέτει σε δημόσιο χώρο για να ηροκαλέσει το έλεος που ο ίδιος δεν δείχνει). Πβ.
Amudsen, "Birth", σ. 20.

4 θεμίστ. 325α: τούς nalSac, οΟς τίκτουσιν αΐ γυναίκες, έκτιθέασιν ε(ς έρημίαν.
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3. Διακοπή κύησης: εΐτόέτιέγκυούμενονάνθρω πός έσ η

Η θανάτωση του εμβρύου με τη διαδικασία της έκτρωσης είναι πράξη που
ευλόγως

αποστρέφεται

τη

δημοσιότητα1.

Οι

φιλοσοφικές

απόψεις,

όπως

του

Εμπεδοκλή, ότι το έμβρυο δεν είναι ζώον και του Δ ιο γένη ότι γεννάται άψυχο2
δεν

αποδίδουν

οπωσδήποτε

πληροφοριών στα

τις

φιλοσοφικά

κοινές

θέσεις

και ιστορικά

της

κείμενα

εποχής
δεν

τους.

είναι

Η

τόσο

αναζήτηση
καρποφόρα3,

όσο η διερεύνηση των ιατρικών πηγών: η διαδικασία της έκτρωσης απαιτεί γνώσεις,
εμπεριέχει κινδύνους για την έγκυο

και κάνει απαραίτητη τη συμμετοχή μαίας ή

γιατρού4. Η μαρτυρία των γιατρών της αρχαιότητας είναι συνεπώς πολύτιμη, γιατί
δίνει

τόσο

τους

δικούς

τους

προβληματισμούς

όσο

και

μια

ικανοποιητική

αναπαράσταση της καθημερινότητας.
Έ χ ει
μπορούσε

ήδη
να

αναφερθεί
επιβιώσει

και

ότι

οι

πριν

αρχαίοι
την

γνώριζαν

ολοκλήρωση

πολύ
της

καλά

κύησης5,

ότι

το

συνεπώς

έμβρυο
ότι

η

διακοπή της κύησης θα σήμαινε φόνο. Η γνωστή θέση της Ιπποκρατικής ηθικής: ούδέ

1 Έχουν περιγράφει' φυλές πρωτόγονων που θεωρούσαν τη διακοπή της κύησης, και
μάλιστα την κρυφή διακοπή, ως πρόξενο εκτεταμένων καταστροφών για το σύζυγο και
όλην την κοινότητα, πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, σ. 100.
2 Πεντόγαλος, "Θάνατος και Ευθανασία", σ. 98.
3 Οι αναφορές των φιλοσόφων, όπως του Αριστοτέλη (Γίολ/Τ. 1335b), πιστοποιούν
την ύπαρξη περιστατικών διακοπής της κύησης, αλλά δεν δίνουν πολλά στοιχεία για την
έκτασή του.
4 Η έκτρωση ανήκε κυρίως στην αρμοδιότητα της μαίας: Harvey, Eternal Eve, a. 38*
39.
5 Στην Ιπποκρατική συλλογή σώζονται έργα Περί έηταμήνου και Περί όκτσμήνου. Το
έτος είχε 10 επίσημες περιόδους-μήνες από τη νομοθεσία του Κλεισθένη, Πβ. Vernanf, Η
καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, σ. 84 και L6v6que, Vidal-Naguet, Κλεισθένης, σ. 86. Η
ιπποκρατική αρίθμηση ωστόσο ακολουθεί το θρησκευτικό ημερολόγιο, δηλαδή τους
σεληνιακούς μήνες των 28-29 ημέρων ή το αττικό ημερολόγιο που ήταν σεληνοηλιακό,
με διάρκεια κάθε σεληνιακού (συνοδικού μήνα) τις 29,5 ημέρες και περιοδική παρεμβολή
ενός 13ου συνοδικού μήνα (Πβ. Θεοδοσίου, Δανέζης, Η Οδύσσεια των ημερολογίων, τ. 1,
σ. 26, 32, 33). Τα επτάμηνα συνεπώς νεογέννητα ήταν πράγματι εητάμηνα και μάλιστα
λίγο μικρότερα.

109

Τα κοινωνικά δεδομένα

γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω1δηλώνει βέβαια αυστηρή απαγόρευση της έκτρωσης2. Α ν
και

ερμηνεύεται,

συνήθως,

ως

"απόρροια

του

ηθικοκοινωνικού

πνεύματος

της

ιπποκρατικής ιατρικής*3, το βέβαιο είναι ότι παραπέμπει με ασφάλεια σε μια πολύ
γνωστή

συνήθεια,

αλλιώς

δεν

θα

ε ίχ ε

νόημα

η

συμπερίληψη

της

σε

ένα

συντεχνιακό όρκο.
Ω στόσο είναι αμφίβολο αν η απαγόρευση του

Όρκου ε ίχ ε

και ουσιαστικά

αποτελέσματα: ο ίδιος ο Ιπποκράτης όχι μόνο αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στα
εκτρωτικά μέσα, αλλά δίνει και τη δική του εμπειρία: καί έγω άκούσας έκελευσάμην4.
Από

τη μελέτη

του εδαφίου προκύπτει ότι η έγκυος μουσοεργός, προφανώς

όχι

ελεύθερη, σαφώς επιθυμούσε τη διακοπή της κύησης, που την εμπόδιζε στη δουλειά
της, και ότι

τέτοιες

διαδικασίες

παρέμεναν

σε

κύκλο

γυναικών, με

σπάνια

την

κλήση βοήθειας γιατρού.
Η αντίφαση

αυτή

ανάμεσα

στον

όρκο

και

την

ανάμιξη

των

ιατρών

σε

εκτρώσεις έχ ει συζητηθεί5. Αναμφίβολα πάντως η αρχαία ελληνική ιατρική επέτρεπε

1 Όρκος U 4.630. Για την άρνηση αυτή οι Ιπποκρατικοί γιατροί έχουν θεωρηθεί, όπως
ηροαναφέρθηκε, ότι αγνοούσαν τις επιθυμίες και τα δικαιώματα της εγκύου ή της
κοινότητας, Πβ. Robin-McCauley, "Cultural Lag and the Hippocratic Oath", a. 1423.
2 Harvey, Eternal Eve, o. 47-48.
3 Έχει υποστηριχτεί ότι στην εποχή αυτή οι αμβλώσεις ήταν εξαιρετικό
διαδεδομένες, αφού δεν αντέβαιναν στα έθιμα και στους νόμους των αρχαίων Ελλήνων
και κάποτε γινόταν με κυνική αναίδεια (Α. Κινδύνης, Δοκίμιον μαιευτικής των αρχαίων
Ελλήνων ιατρών, Αθήνα 1982, σ. 98) και ότι με δεδομένη τη μεγάλη θνησιμότητα των
παιδιών, η κατάχρηση των εκτρώσεων ενδεχομένως να αποτελούσε δημογραφικό πρόβλημα
(Ρόζος, Η Ιπποκρατική ηθική ως πρότυπον της συγχρόνου κοινωνικής ιατρικής, σ.5). Ακόμη
ότι όσον αφορά το θέμα της άμβλωσης η ηθική των αρχαίων Ελλήνων ήταν κατώτερη
από τη νεώτερη (I. Αναγνώστου, Ιηηοκράτους κατ' επιλογήν, Αθήνα 1926, σ.24). Ωστόσο
δεν είναι βέβαιο, ον η αρχαία νομοθεσία θεωρούσε την άμβλωση ως εγκληματική πράξη,
4 (πποκρ. φύσ. παιδ. L7.490.13: ώς δέ εϊδον τήν γονήν έκταίην έοΟσαν έγώ διηγήσομαι.
Γυναικός οίκείης μουσοεργός ήν πολύτιμος, παρ' άνδρας φοπέουσα, ήν ούκ έδει λαβειν έν γαστρί
6κως μη ότιμωτέρη έη-...καΙ έγώ άκούσας έκελευσάμην πρός πυγήν πηδήσαι καί Επτάκις ήδη
έπεπήδητο, καί ή γονή κστε£ί>ύη έπΐ τήν γήν, καί ψόφος έγένετο, κάκείνη δέ ΙδοΟσα έθεήτο καί
έθαύμασεν.
5 Ο littrA παρακάμπτει το πρόβλημα με την ερμηνεία ότι τα δυό'κείμενα ανήκουν
σε διαφορετικούς συγγραφείς και εποχές, θέοη που ακολουθεί και ο Πουρναράπουλος. Ο
Daremberg ομοίως δεν έδωσε ικανοποιητική ερμηνεία. Κατά τον Κινδύνη ο Ιπποκράτης
ακολουθεί τις αντιλήφεις του καιρού του, που μορτυρούντοι οργότερα από τον
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τη θεραπευτική έκτρωση, αν η εγκυμοσύνη δημιουργούσε μεγάλο κίνδυνο για τη
μητέρα.

Από

εξακρίβωση

την
των

ανασκόπηση
κινήτρων

της

της

Ιπποκρατικής

διακοπής,

καθώς

συλλογής
οι

όροι

δεν

είναι

διαφθορή

εύκολη
ή

η

άποφθορή

χρησιμοποιούνται αδιακρίτως*1.
Σε

επίπεδο

νομοθεσίας,

εξαιρετικά

χρήσιμη είναι

η μαρτυρία ότι τόσο

το

ερώτημα για την ανθρώπινη ιδιότητα του εμβρύου, ε ί τό έτι έγκυούμενον άνθρωπός έστι,
όσο

και

γιά

την

κηδεμονία

του, ε ΐ άνεύθυνα τά των άμβλώσεων ταΐς γυναιξί, τέθηκε

δραματικά ήδη από το Λυσία σε κάποιο ελάχιστα σωζόμενο λόγο του2.
Σημαντική βοήθεια παρέχει επίσης η πληροφορία του Γαληνού, ότι οι βασικοί
νομοθέτες της αρχαιότητος, Λυκούργος και Σόλων, είχαν θεσπίσει τιμωρία για την
εγκληματική έκτρωση, την έξάμβλωσιν, με το σκεπτικό μάλιστα ότι το έμβρυο είναι
ζφον3. Μ ένει βέβαια αναπάντητο το ερώτημα για τη νομική θέση του εμβρύου στις
νομοθεσίες αυτές. Δ ε ν

υπάρχει λόγος

να μη γίνει πιστευτή η πληροφορία αυτή

του Γαληνού, αν και ο ίδιος δεν ήταν ουδέτερος σχολιαστής, καθώς ε ίχ ε ταχθεί
κατά της διακοπής της κύησης4. Α ξίζ ει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Πλούταρχος,

Αριστοτέλη και δεν θεωρεί την προκλητή έκτρωση κυήματος 6 ημερών ως αξιόμεμπτη
πράξη, αφού το έμβρυο δεν έχει ακόμη αισθήσεις και ψυχή.
1 Ίπποκρ. άφόρ. L8.452.238: Ή ν δ ’ έκ διαφθορής καθάρσιος όδυνώδης
καί τ(ΰν εύωδέων
διδομένων μηδέν ύπακούη, καί πυρετοΟ έόντος, γάλακτος αίγείου δύο κοτύλας όφεψεΐν... Στο
επόμενο χωρίο σαφώς η διακοπή είναι ανεπιθύμητη: Ίπποκρ. άφόρ. L8.454.240: Καί ήτις άν μή
δύνηται διατελεΤν τούς δέκα μήνας κύουσα, άλλά διαφθείρη καί τούτο πάσχη πλεονάκις, τούτης τάς
μήτρας καθαίρειν ύδωρ, και αύτήν φαρμακεύειν, δκως ύδωρ καθαίρηται. Αναδρομική σύγκριση
όρων στο: Γαλ. ύπόμν. Ίπποκρ. Κ. 17.1,799: ηΟ καλοΟσιν άμβλωσιν ο Ι 'Αττικοί, τούτο συνήθως ’
Ιπποκράτης άποφθοράν όνομάζει.
2 Ο λόγος του Λυσία διασώθηκε μόνον ως δικανικό υπόδειγμα: θέωνος,
Προγυμνάσματα, 165-166 (Sprengel 2.69.5-11): καί δή καί όλοι λόγοι νομίζοντ * άν σχεδόν είναι
θέσεως, ώς δ τε περί των άνακαλυπτηρίων έπιγραφόμενος Λυσίου καί ό περί τής άμβλώσεως' έν μέν
γάρ θατέρφ ζητείται ε ί τό δοθέντα άνακαλυπτήρια γυναικί γαμουμένη βεβαίως έχριν αύτήν δεΤ, έν
θατέρφ δέ ε ί τό έτι έγκυούμενον άνθρωπός έστι, καί ε ί άνεύθυνα τά των άμβλώσεων ταΐς γυναιξί.
Harvey, Eternal Eve, a. 43.
3 Γαλ. ε ί ζώον, Κ.19.179: ε ί γάρ όταν μή ζφα ήν, ούκ άν έκόλασαν <Λυκοθργος καί Σόλων>
τοϊς νόμοις φανερΦς τιμωρησάμενοι τους αίτίους τής έξαμβλώσεως, έπειδή δέ έφησαν ζφα είναι, τήν
τιμωρίαν έπήγαγον.
4 Γαλ. ε ί ζώον, Κ.19.180: ε ί ζβον τό έμβρυον; πως οΰν έπισκήπτεις τό κατά γαστρός μή ζωον
είναι λέγων;
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ηεριγράφοντας

τη

νομοθεσία

της

Σπάρτης,

χρησιμοποιεί

ορολογία

που

θυμίζει

φυτά1. Μ ένει προς διερευνηση αν ο Πλούταρχος υπονοεί έλλειψη δικαιωμάτων στο
έμβρυο ή αν απλώς μεταφέρει στην ανθρώπινη φυσιολογία παρατηρήσσεις από την
φύση.
Στην εποχή του Γαληνού λοιπόν οι ηθικές διαστάσεις του προβλήματος της
διακοπής

της

αφιερώνει

κύησης

σχετικό

προγενέστερες
αντιπαράθεση

είχ α ν

γίνει

σύγγραμμα,

νομοθεσίες
Αριστοτέλη

θέμα

συζήτησης,

τόσο

ε ΐ φ ο ν 7ά κατά γαατρός,

(Λυκούργου
και Στωικών),

που

όπου

ο

Γαληνός

αναφέροντσι

και Σόλωνα) και φιλοσοφικές
όσο και οι δικές

του θέσεις

να

τόσο

απόψεις
κατά

(η
της

έκτρωσης2.
Στο Σωρσνό διασώζεται η μαρτυρία, ότι στην εποχή του μερικοί γιατροί ήταν
αντίθετοι σε κάθε μορφή έκτρωσης, ενώ άλλοι την αποδέχονταν, αν κινδύνευε η
ζωή της εγκύου. Ό λ ο ι
μοιχείας

ή

όμως οι γιατροί ήταν αντίθετοι με την έκτρωση

καλλωπιστικής

διάθεσης

της

γυναίκας3.

Η

μαρτυρία

του

λόγω

Σωρανού

βεβαιώνει έτσι έμμεσα την ευρύτητα της πρακτικής στους χρόνους του. Χρήσιμες
για

την

ευρύτητα

της

πρακτικής

είνα ι

ακόμη

οι

μαρτυρίες

του

Πλινίου

του

ηρεσβύτερου για τα εκτρωτικά φάρμακα.
Οι ενδείξεις

διακοπής της κύησης έγινα ν περισσότερες στη Ρωμαϊκή εποχή

και συμπεριλαμβάνουν τη διατήρηση της γυναικείας ομορφιάς ή της οικογενειακής

1 Πλούτ. Λυκ 14: Th μέν σώματα tQv παρθένων δρόμοις τε καί πάλαις καί βολαϊς δίσκων καί
άκοντίων διεπόνησεν, ώς ή τε τών γεννωμένων βίζωσις Ισχυρόν έν (σχυροϊς σώμασιν άρχήν λαβοΟσα
βλαστάνοι βέλτιον.
2 Γαλ. ε ί φ ον, Κ.19.179: ε ί γόρ όταν μή ζψα ήν, ούκ άν έκόλασαν <ΑυκοΟργος καί Σόλων>
τοίς νόμοις φανερώς τιμωρησάμενοι τούς αΜους τής έξαμβλώσεως, έπειδή δέ έφησαν φ α είναι, τήν
τιμωρίαν έπήγαγον. Στο ίδιο: Κ.19.180: ε ίφ ο ν τδ έμβρυον; πως ουν έπισκήπτεις τό κατά γαατρός μή
φ ον είναι λέγων; Για την αντιπαράθεση Αριστοτέλη κοι Στωϊκών: Γαλ. δρ. ίστρ. Κ.19.451-452:
Τινές μέν είπαν φ ον <τό έμβρυον> τινές δέ ού· όσοι μέν ουν εϊπον φ ο ν ύπάρχειν αυτό τή κινήσει
έτεκμήραντο φ ον ύπάρχειν αυτά έπειδή γόρ κινείται καί τό έμβρυον καί ότι ήδεται μέν ήδομένης τής
μητρός και ευφραίνεται, άνιωμένης δέ συστέλλεται καί συνάγεται αίσθάμενον ώς φ ο ν ή γόρ
αΐσθησις ούκ άλλφ τινϊ ή ζώφ προσφυής- ο ί δέ μή είναι φ ον λέγοντες τρέφεσθαι μέν αύτό καί
αυξεσθαι ώσπερ καί τό δένδρα, όρμήν δέ καί άφορμήν ούκ έχειν ώσπερ τό φ α.
3 Πβ. Harvey, Eternal Eve, ο 79-80.
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γαλήνης1. Η έκτρωση στη Ρώ^η έφτασε στην κατάχρηση, τουλάχιστον σύμφωνα με
τις μαρτυρίες της αυτοκρατορικής εποχής, και γίνεται
Έ λ λη ν ες) και μαίες2.
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1 Πβ. Harvey, Eternal Eve, σ. 124-125.
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4. Η αντίληψη των ιατρών: ού δώσω δέ ούδέ φάρμακονούδενίαίτηθείςθανάσψον

Στην

αρχαία

καθηκοντολόγιο:

Ελλάδα

θάνατος

οι

σε

ιατροί

Νοσοκομείο

δεν

είχαν

ακριβώς

το σημερινό

ήταν

μάλλον

αδιανόητος,

καθώς

οι

πολίτες πέθαιναν στο σπίτι τους ή στο πεδίο της μάχης1*. Ω στόσο οι ιατροί ήταν
που θα ρύθμιζαν τις τελευτα ίες ήμερες του ασθενή τους και θα έδιναν

θεωρητικά

τη λύση της λύτρωσης. Ένας άλλος λόγος που οι μαρτυρίες τους έχο υ ν σημασία
είναι ότι, καθώς οι απόψεις των πολλών και ανωνύμων για το λυτρωτικό θάνατο
και

μάλιστα

για

την

ένοχη

έκτρωση

θα

μείνουν

άγνω στες,

για

την

έμμεση

προσέγγισή τους χρήσιμη είναι η ανίχνευση των ιατρικών κειμένων.
*

Ένας ακόμη λό γ ο ς, πρωθύστερος, για τη σημασία των αρχαίων ιατρών είναι

η επίκλησή τους στη σημερινή ηθική βιβλιογραφία, συχνά μάλιστα με στερεότυπες
εκφράσεις3.
Α ν κανείς στηριχτεί στον Όρκο, η ιπποκρατική ηθική θεωρεί απαράδεχτη την
ευθανασία: ού δώσω δέ ούδέ φάρμακον ούδενΐ αάηθεϊς θανάσιμον, ούδέ ύφηγήσομαι συμβουλήν
τοιήνδε. Η ευρύτατα γνωστή
πόσο

ίσχυσε

ποτέ'

και κατηγορηματική αυτή θέση

αντιθέτως

δίνει

ένα

μέτρο

είναι αμφίβολο κατά

της ζήτησης

που

θα

είχ α ν

οι

συμβουλές και τα φάρμακα λυτρωτικού θανάτου.
Από την τοποθέτηση αυτή διαφαίνεται βέβαια εκ πρώτης όψεως π αντίθεση
των ιατρών, των ιηηοκρατειων τουλάχιστον, σε κάθε ευθανασία3. Αυτή π ερμηνεία

1 Πβ. Vermeule, A spects o f Death in Early G reek A rt and Poetry, o. 12.
3
To φαινόμενο αυτό αφορά κυρίως τον Ιπποκράτη, με μια εντυπωσιακή αποσιώπηση
των υηολοίηων αρχαίων ιατρών: Πβ. Harvey, Eternal Eve, σ. 47-48. Ομοίως Booth,
'Clinical Research*, a. 225-227 και R. Baker, 'The History of Medical Ethics", στο
Companion Encyclopedia o f the History o f M edicine, o. 853-256. Εξακολουθεί να
διερευνάται, τόσους αιώνες μετά, η εφαρμογή Ιπποκρατικών αρχών οε περίπλοκες
σύγχρονες περιπτώσεις, πβ. Bowden, "Medical Proctice: Defendants and Prisoners", σ. 12428 ή να ηροτείνετοι ως βάοη σύγχρονου συμβολαίου παροχής υπηρεσιών οπό το γιατρό
στον ασθενή, πβ. Rosalki, "The Hippocratic controct", ο. 154-156.
3 Η άρνηση των Ιηηοκρατειων να χορηγήσουν θανατηφόρο φάρμακο παρά το αίτημα
του ασθενούς, έχει θεωρηθεί ως προσβλητική για τα οτομικά διοκιώματο του πολίτη, Πβ.
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γίνεται αποδεκτή και από σύγχρονου**1, ωστόσο η ερευνά έχ ει δείξει πειστικά ότι
μια τέτοια αποδοχή κάθε ανθρώπινης ζωής ως ιερής έρχεται σε αντίθεση και με
την

επαγγελματική

κείμενα

της

γιατρού

σε

αποδεκτή

ιατρική

ιπποκρατικής
ασθενείς

η άποψη

και

τη

συλλογής

χωρίς

του

με

σαφέστατα

ελπίδα

Edelstein,

φιλοσοφική

ίσσης2.

ότι

ο

άποψη

της

αποτρέπεται

Έτσι

έχ ει

"Ορκος είναι

γίνει

εποχής.
η

Σε

παρέμβαση

σχεδόν

αποτέλεσμα

άλλα
του

καθολικά

Πυθαγόρειας

επιρροής ή προσθήκης3. Η επιρροή του *Όρκου στην Ελληνική ιατρική αντίληψη έως
την εμφάνιση του Χριστιανισμού είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη* η δεσπόζουσα θέση
του

στη

νεώτερη

και

σύγχρονη

ιατρική

δεοντολογία

έχ ει

υποστηριχτεί

ότι

οφείλεται αποκλειστικά στην επικράτηση του Χριστιανισμού4.
Σε κάθε περίπτωση, η σαφής αυτή θέση δίνει, όπως αναφέρθηκε, την έκταση
και τη σοβαρότητα που ε ίχ ε το πρόβλημα στον 4 ° π.Χ. αιώνα. Φ αίνεται πως στον
4 ° αιώνα το πρόβλημα ήταν πολύ οξύ, και πως ο Έλληνα ς της κλασικής περιόδου

Robin-McCauley, "Cultural Lag and the Hippocratic Oath", a. 1423. Η θέση αυτή είναι
μάλλον ακραία, ωστόσο και από θαυμαστές των Ιπηοκρατείων γιατρών έχει υποστηριχτεί
κάτι ανάλογο, ότι δηλαδή διαφαίνεται όχι μόνο η παθητική στάση του γιατρού αλλά και
η ενεργητική παρέμβασή του με την έννοια της αποτροπής παρόμοιων εγχειρημάτων, πβ.
Ρόζος, Η Ιπποκρατική ηθική ως πρότυπον της συγχρόνου κοινωνικής ιατρικής, σ. 3.
1 Πβ. Δρακοπούλου, "Η διάκριση στην ιατρική ηθική", σ. 643' Van Hoof, From
ΑυΙοΐΗαηα$ίσ Ιο Suicide, σ. 37.
2 Συχνή αναφορά στο Περί Τέχνης 3, 8, 13, και στο Περί "Αρθρων; Η περιγραφή
κλινικών σημείων που επιτρέπουν στον ιατρό να προγνώσει την έκβαση του
ασθενούς και να αποφασίσει σναλόγως, είναι προσφιλής σ ε όλη την ιπποκρατική
συλλογή. Πβ. και Baker, "The History of Medical Ethics", σ. 860-861.
3 Πεντόγαλος, "Θάνατος και Ευθανασία", σ. 270. Baker, Ethics, σ. 854-56, Boyd,
"Attitudes to Death", σ. 124 και Boyd, "The Right to Life", σ. 135. Έ χ ει διατυπωθεί και η
άποψη ότι πρόκειται για έναν όρκο ιερατείου, a temple oath, Πβ. Robin-McCauley,
"Cultural Lag and the Hippocratic Oath", o. 1422. Εξ άλλου ο τρόπος διδασκαλίας της
αρχαίας ιατρικής, και μάλιστα στα Ασκληπιεία, δημιοργούσε μια στενή συντεχνιακή σχέση
ανάμεσα στους Ασκληπιάδες, πβ Ρόζος, Παπαβασιλείου, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Ιατρικής,
τ. 1, σ. 138. Ωστόσο η προσφυγή στον "Ορκο ως βασική πηγή ερμηνείας της καθαρά
Ιπποκρατικής ηθικής γίνεται και αηό σύγχρονους μελετητές, Πβ. Bruce Fye, "Active
Euthanasia", σ. 493.
4 Baker, "The History of Medical Ethics", σ. 854-863.
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χρησιμοποιούσε συχνά το δηλητήριο, συχνά με παρέμβαση ιατρού, προκειμένου να
λυτρωθεί από τους πόνους κάποιας ανίατης ασθένειας1.
Α ξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι ενώ η γενική διάθεση των γιατρών ήταν να
μην αναλαμβάνουν καταληκτικούς ή ανίατους ασθενείς, υπήρξαν και εξαιρέσεις: ο
Κροτωνιάτης ιατρός Ά κ ρ ω ν φέρεται ότι κατηγορούσε ως αγύρτη τον Εμπεδοκλή,
εκπρόσωπο της Σικελικής Σχολής, επειδή ακριβώς ο τελευτα ίο ς θεωρούσε δυνατή
την ανάσταση των νεκρών και την αναζωογόνηση των γερόντω ν2.
Η ανάμιξη των ιατρών σ ε περιπτώσεις εκτρώσεων, που ομολογείται από τον
ίδιο τον Ιπποκράτη, καθώς και η σχετική συζήτηση που προέκυπτε είναι εμφανής
από το γεγονός ότι από τα τρία ού του Όρκου το ένα αφορά την έκτρωση3.
Στην διερεύνηση των αντιλήψεων των ιατρών δεν πρέπει να διαφεύγει και ο
σημαντικός

ρόλος

βρεφοκτονίας:

η

της

μαία

μαίας
ήταν

σε

θέματα

αρμόδια

για

τοκετού,

όλη

τη

άρα

διαδικασία

και

έκτρωσης

του

τοκετού

ή
και

ζητούσε τη βοήθεια γιατρού μόνο σ ε εξαιρετικά περίπλοκες καταστάσεις4. Επειδή
οι ακριβείς αρμοδιότητες
λόγω

έλλειψης

γυναικολογίας

της στην αρχαιότητα παραμένουν αδιευκρίνιστες κυρίως

μορτυριών,
του

γιατρού

αξίζει

να

Σωρανού,

δοθεί

προσοχή

γραμμένο

τον

στο

διασωθέν

1ο*2ο

εγχειρίδιο

αιώνα

μ .Χ .,

που

απευθυνόταν και στις μαίες5.
Σε ένα κεφάλαιο των Γυναικείων του Σωρανού, με τον εντυπωσιακό για το
σημερινό αναγνώστη τίτλο πΘς γνωρίζεται τύ πρός άνστροφήν Επιτήδειον6, πως δηλαδή
αναγνωρίζεται το ν εο γ έν νη το που αξίζει να ανατραφεί και όχι να

απορριφθεί,

1 Πβ. Bruce Fye, "Active Euthanasia', ο. 493.
2 Πβ. Ρόζος, Παποβοσιλείου, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Ιατρικής, τ. 1, σ. 137.
3 Ιπποκρ. όρκος L4.630: όμοίως δέ ουδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω.
4 Πβ. Harvey, Eternal Eve, ο. 54-55.
5 Πβ. Amudsen, “Birth", ο. 14
6 Σωραν. Γυναικ. 2.10.
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καθορίζονται με λεπτομέρεια τα διαγνωστικό σημεία που θα επιτρέψουν στη μαία
να αποφασίσει γρήγορα για την τύχη του νεογέννητου1:
i.

η καλή υγεία της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης'

ϋ.

ο σωστός

χρόνος

κύησης, που μπορεί να είναι παραπάνω από τους εννέα

προβλεπόμενους μήνες, αλλά όχι παρακάτω από επτά*
ίϋ.

το ζωηρό κλάμα του βρέφους και η φυσιολογική χροιά του κλάματος'

iv.

η αρτιμέλεια

και

η καλή

λειτουργικότητα

και

κίνηση

των

μελών

του,

τα

πρέποντα μέγεθ ος και μορφή'
ν.

και οι αντιδράσεις του στον πόνο ή τα άλλα ερεθίσματα*
Εκτός από τα ιατρικά διαγνωστικά σημεία του άξιου να ανατραφεί νεογνού,

χρήσιμα συμπεράσματα από το χωρίο του Σωρανού είναι
i.

ο

τοκετός

ήταν

ζήτημα

γυναικών

που είχαν

μάλιστα

αναπτύξει

ένα

είδος

συντεχνιακής σημειολογίας, καθώς γυναιξϊν έθος2'
ϋ.

το νεο γ νό που δεν εθεω ρείτο άξιο ανατροφής δεν ε ίχ ε άλλη αντιμετώπιση,
ούδαμώς3, παρά την απόρριψη*

1 Σωραν. Γυναικ. 2.10.2-5: κριθήσεται δέ τό πρός άνστροφήν εύφυές έκ τοΟ την άποκυήσαααν
ύγιεινώς έν τοΐς τής κυοφορίας βεβιωκέναι χρόνοις’ α ί νοσηλεΤαι γάρ καί μάλιστα τοΟ σώματος,
συναδικοΟσαι τό κατά γαστρός τό πρώτα της ζωής αύτοΟ θεμέλια θραύουσιν. δεύτερον δέ έκ τοΟ κατά
τόν όφείλοντα καιρόν άποκεκυήσθαι, μάλιστα μέν τόν έννστον μήνα καί, ε ί τύχοι, βράδιον, ήδη δέ καί
τόν έβδομον, είτα λοιπόν έκ τοΟ τεθέν έπΐ γής εύθέως αστό κλαυθμυρίσαι μετά τόνου τοΟ
προσήκοντος' τό γάρ έως πλείονος άκλαυστί διάγον ή καί παρέργως κλαυθμυρίζον ένύποπτον ώς διά
τινα περίστασιν τούτο πάσχων. έκ τε τοΟ πάσιν τοΐς μέρεσι καί μόριοις καί ταϊς αίσθήσεσιν άρτιον
ύπάρχειν καί τούς πόρους έχειν άπαρεμποδίστους, οΐον ώτων, βινών, φάρυγγος, ούρήθρας, δακτυλίου,
καί τάς έκάστου <μορ(ου> φυσικός κινήσεις μη νωθρός <καΙ> μηδέ έκλυτους καί τός τών άρθρων
κάμψεις τε καί έκτάσεις μεγέθη τε καί σχήματα καί τήν πΟσαν έπιβάλλουσαν εύαισθησίαν, ήν
γνωρίζομεν κάκ τής έπιφανείας έπερείδοντες τούς δακτύλους' κατά φύσιν γόρ έστιν τό πρός έκαστον
άλγεΤν τών νυσσόντων ή θλιβόντων. έκ δέ τών έναντίων τοΓς είρημένοις τό πρός άνστροφήν
<άν>εππήδειον.
2 Σωραν. Γυναικ 2.10.1: Ή τοίνυν μαία τό βρέφος άποδεξαμένη πρώτον είς τήν γήν
άποτιθέσθω προεπιθεωρήσασα, πότερον άρρεν τό άποκεκυημένον έστΙν ή θήλυ, καί, καθώς γυναιξϊν
έθος, άποσημαινέτω.
3 Σωραν. Γυναικ. 2.10.2: κατανοείτω δέ <ή ματα> καί, πότερον πρός άνστροφήν έοτιν
έπττήδειον ή ούδαμώς.

117

Τα κοινωνικά δεδομένα

in.

α αδιαφορία για τις ενστάσεις της μητέρας: ακόμη και αν η μαία ε ίχ ε απλώς
συμβουλευτικό και όχι εκτελεστικό ρόλο, γνωμάτευε με βάση την κρίση της
και μόνον*

iv.

η Ελληνο-Ρωμσϊκή

Ιατρική δεν

ασχολούνταν

με

τα

μειονεκτικά

νεο γνά

και

βρέφη, εξά λλου φαίνεται πως η παιδιατρική γενικώς ε ίχ ε ελά σσονα ρόλο στην
αρχαία ιατρική*'
ν.

η ηθική της θανάτωσης δεν απασχολούσε ιδιαίτερα

τους

αρχαίους

ιατρικούς

συγγραφείς.
Σημειωτέον ότι ο Σωρανός, που γεννήθηκε στην Έ φ εσ σ ο , σπούδασε στην
Αλεξάνδρεια και εργάστηκε στη Ρώμη, ανήκε κατά τα άλλα στους γιατρούς που
•καταδίκαζαν

την έκτρωση: ωστόσο

όχι μόνο δεν

απορρίπτει

τη θανάτωση

των

μειονεκτικών βρεφών, αλλά και α σχολείται με τα κριτήρια της μειο νεξίας*2 Από τα
κείμενά του προκύπτει ότι άλλοι γιατροί της εποχής του καταδίκαζαν απερίφραστα
κάθε

έκτρωση,

κινδύνευε

η

ενώ

υγεία

άλλοι
της

ήταν

εγκύου.

πιο
Ως

ελαστικοί
κατάλληλο

για

περιπτώσεις

χρόνο

διακοπής

στις
ο

οποίες
Σωρανός

θεωρούσε έως τον 3ο μήνα της κύησης3.

* Πβ. Amudsen, "Birth of Defective Children", a. 20 και R. Etienne, 'Ancient Medical
Conscience ond the Life of Children*, Journal o f Psychohistory, 4 (1976-1977) 93.
2 Amudsen, "Birth of Defective Children", o. 15.
3 Πβ. Harvey, Eternal Eve, o. 79-80
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα -είχε«η άγνωμη που είχαν οι σύγχρονοί Tout γιο
τους γιατρούς, όμως τα σωζόμενα χωρία το μόνο που αφήνουν νο διαφανεί
έμμεσα είναι μια κριτική συχνά στάση έναντι της ιατρική τέχνης1*

1
Από τους Επικουρείους ο Μητρόδωρος το βρήκε σημαντικό να συγγράφει τρία
βιβλία εναντίων των γιατρών, αγνώστου όμως περιεχομένου: Διογ. Α Βίοι 10.24: Βιβλία δέ
έστι τοΟ Μητροδώρου τάδε' Πρός τοϋς Ιατρούς, τρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Ε Σ Θ ΕΩ ΡΗ ΣΕΙΣ

1. Ο ι πρώτε* προσεγγίσει*: πανταχόθεν όμο(α έστίν ή ε ίς φδου κστάβασις

Απόψεις

σχετικές

με

τη θανάτωση

από

ευσπλαχνία

δεν

διασώζονται

από

όλους τους φιλοσόφους, πιθανόν μάλιστα να μην διατυπώθηκαν καθόλου. Ω σ τό σ ο ,
μπορούν να ανιχνευτούν θέσεις για παραπλήσια ερωτήματα: η συζήτηση για την
αθανασία της ψυχής ε ίχ ε αρχίσει ήδη από το Θ α λή1, η άποψη για τη σχετική αξία
των

παιδιών

από

τον

Ηράκλειτο2 και

η απομυθοποίηση

του

θανάτου

και

των

νεκρικών τελετώ ν από τον Ηράκλειτο3 και τον Α να ξα γόρα 4. Ήδη από το Θ αλή
αναφύεται και το ερώτημα που ταλάνισε αιώνες αργότερα τη Στοά: αν ο θάνατος

1 Διογ. Α Βίοι 1.22. Ένιοι δέ καϊ αι/τόν <θαλή> πρώτον είπετν φασιν άθανάτους τάς ψυχάς&ν έστι Χοιρίλος ό ποιητής.
2 'Αέτ. άρεσκ. V 23.1. Ηράκλειτος καί ο ΐ Στωικοί άρχεσθαι τούς άνθρώπους τής τελειότητας
περί την δευτέραν έβδομάδα, περί ήν ό σπερματικός κινείται όρρός.
3 ‘ Ηρακλείτ. άπόσπ. 96 DK: νέκυες κοπριών έκβλητότεροι, πβ. Dodds, Έλλπνετ και
παράλογο, ο. 156.
4 Διογ. Α Βίοι. 2.10-11: Ίδόιν τόν Μαυσώλου τάφον έφη < Άναξαγόρας> * τάφος πολυτελής
λελιθωμένης έστίν ούσίας είδωλον ·. Πρός τόν δυσφοροΟντα άτι έπί ξένης τελευτρ, ■πανταχόθεν *,
έφη. *όμοία έστίν ή είς φδου κστάβασις'.
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είναι τόσο αδιάφορο όσο κοι η ζωή, ποια είναι τα κριτήρια της εξόδου από το
βίο1;
Η δοξογραφία αρέσκεται να παρουσιάζει σοφούς να επιλέγουν τον εκούσιο
θάνατο, ήδη από το Φερεκύδη2 και τον

Αναξαγόρα3 μέχρι το Σωκράτη, που η

συμπεριφορά του στο δικαστήριο που τον καταδίκασε δεν στερείται περιεχομένου
έμμεσης

αυτοχειρίας4. Από

Σπεύσιππος5, ο Μ ενέδημος
του

Ζήνωνα-

Στωικούς.
θέμα

του

Από

έτσι
το

το

Σωκράτη και μετά ως αυτόχειρες

ο Ερετριεύς6 και ο Στίλπων ο Μ εγαρεύς7, δάσκαλος

η διαδοχή

του

εκούσιου

θανάτου

περνά

Σωκράτη εκπορεύονται δυο αντίθετες

εκουσίου

αναφέρονται ο

θανάτου:

η

Ακαδημία

και

οι

ομαλά

μέχρι

τους

απόψεις σχετικά με

Κυνικοί8.

Ακόμα

και

το

στον

1 Αν βέβαια η σχετική μαρτυρία του Διογένη Λσερτίου μπορεί να αποδοθεί όντως
στο Θαλή: Διογ. Λ. Βίοι 1.34. ούδέν έφη <Θαλής> θάνατον διαφέρειν τοΟ ζην. "Συ ουν,” έφη τις,
"διά τίούκ α π οθ νή σ κεις”δ τ ι” έφη, “ούδέν διαφέρει*
2 Ο Φερεκύδης φέρεται από τη δοξογραφία να καταβαραθρώθηκε στους Δελφούς:
Διογ. Λ. Βίοι 1.117. Έ ν ιο ι δέ φασιν <Φερεκύδην> έλθόντα είς Δελφούς άπό τοΟ Κωρυκίου όρους
αυτόν δισκησαι.
3 Κίνητρο του Αναξαγόρα είναι η ευθιξία για την άδικη φυλάκισή του: Διογ. Λ. Βίοι
2.14. και άφείθη < Άναξαγόρας>· ούκ ένεγκών δέ την ύβριν έαυτόν έξήγαγεν.
4 Διογ. Λ. Βίοι 2. 41-42: και τιμωμένων τών δικαστών τί χρή παθεΤν αυτόν ή άπστΤσαι, πέντε καί
είκοσιν έφη <Σωκράτης> δραχμάς άποτίσειν. Εύβουλίδης μέν γάρ φησιν έκατόν όμολογήσατ
θορυβησάντων δε τών δικαστών, ” ένεκα μέν ”, είπε, ” τών έμοί διαπεπραγμένων τιμώμαι την δίκην τής
έν πρυτανείφ σττήσεως Καί ο ΐ θάνατον αυτού κατέγνωσαν, προσθέντες άλλος ψήφους όγδοήκοντα.
5 Διογ. Λ. Βίοι: 4.3. Ήδη δέ ύπό παραλύσεως καί τό σώμα διέφθαρτο, καί πρός Ξενοκράτην
διεπέμπετο <Σπεύσίππος> παρακαλών αυτόν έλθεΤν καί τήν σχολήν διαδέξασθαι. ΦασΙ δέ αυτόν έπΐ
άμαξίου φερόμενον είς την Άκαδημείαν συνάντησαι Διογένει καί ΧαΤρε είπεϊν τόν δέ φάναι, "άλλά μή
σύ γε, δατις ύπομένεις ζην τοιοϋτος ών Καί τέλος ύπό άθυμίας έκών τόν βίον μετήλλαξε γηραιός ών.
Στο Διογένη Ααέρτιο ακολουθεί και άλλη εκδοχή για φυσικό, αν και μάλλον απίθανο,
θάνατο του Σπεύσιππου: Διογ. Λ. Βίοι 4.4. Πλούταρχος δέ φησιν έν τψ Λυσάνδρου βίφ και Σύλλα
φθειρσίν έκζέσαι αύτόν <Σπεύσιππον>.
6 Διογ. Λ. Βίοι 2.142. 'Εντεύθεν άθυμήσας <Μενέδημος> λαθραίως παρεισδύς είς τήν
πατρίδα καί τήν τε γυναίκα καί τάς θυγατέρας παραλαβών πρός 'Αντίγονον έλθών άθυμίφ τόν βίον
κατέστρεψε.
7 Ο θάνατος του Στίλπωνα δεν είναι ακριβώς αυτοκτονία: Διογ. Λ. Βίοι, 2.120:
Γηραιόν δέ τελευτησαί φησιν <Στίλπωνα> Έρμιππος, οίνον προσενεγκάμενον δπως θύττον άποθάνοι.
8 Για τη θεμελίωση του Κυνισμού στη σωκρατική καρτερία Πβ. Διογ. Λ. Βίοι 4.2: οίκών
τ* έν Πειραιεϊ < *Αντισθένης> καθ' έκάστην ήμέραν τούς τετταράκοντα σταδίους άνιών ήκουε
Σωκράτους, παρ ου καί το καρτερικόν λαβών καί τό άπαθές ζηλώσας κστήρξε πρώτος τού κυνισμού.
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Φ ιλοσοφ ικέ* Θκωρήσκι*

Πορφυριο, στο κλείσιμο της αρχαιότητας, υπήρχαν διαθέσεις αυτοκτονίας ε ξ αιτίας
της κακής υγείας του1.
Ο ι απόψεις των φιλοσόφων ως την εμφάνιση της Στοάς για την αυτοκτονία
και

την

ευθανασία

επηρεάζονται

γενικώς

από

την

έννοια

της

πόλεω ς

που

στηρίζεται σ ε πολίτες σώφρονες και υγιείς. Δ ε ν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το ότι
γενικό δεν εναντιώθηκαν στη θανάτωση των μειονεκτικών ατόμων.
Μια πιο ακραία γνωστή αντίληψη είναι εκείνη του σοφιστή Θρασύμαχου που
υποστήριζε ότι δικαιοσύνη είναι το συμφέρον του ισχυρότερου2. Ο ύτε ο Πλάτων
ούτε ο Αριστοτέλης ήταν αυτής της άποψης3, παράδοξης για τη σημερινή αντίληψη
της προστασίας των αδυνάτων, όμως στη βάση της άποψης αυτής βρίσκεται
-γεγο νό ς,

ότι

οι

αρχαίοι

δεν

ξεκινούσαν

από

τις

θεωρίες

κάποιων

το

βασικών

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά από τη θεωρία της πολιτικής δύναμης και πώς αυτή
θα μπορούσε να τιθασευτεί από τη δικαιοσύνη. Έ τσι το ηθικό πρόβλημα ε ξ αρχής
δεν ήταν η προστασία των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων, αλλά ο έ λ ε γ χ ο ς της
δύναμης

του

ισχυρού4.

Πίσω

από

αυτήν

την

στάση

ανιχνεύεται

η

δομή

μιας

κοινωνίας όπου προνομιούχοι ήταν μόνο οι πολίτες και μάλιστα οι άνδρες. Αυτή η
αντίληψη διοπάτισε και τη Ρωμαϊκή νομοθεσία, παρά το στοιχεία κοσμοπολιτισμού
που δέχτηκε από τη στωική φιλοσοφία5.
Δ εν

έλειψαν

όμως

και

αντίθετες

θέσεις:

οι

Πυθαγόρειοι

θεωρείται

ότι

απαγόρευαν την αυτοκτονία και ήταν, φαίνεται, σ ε αυτό οι πιο κατηγορηματικοί
στην

αρχαιότητα* υποστηρίζεται μάλιστα

απαγόρευση

του

~Ορκου

για

τη

ότι σ ε

χορήγηση

δική

τους

φαρμάκων

επιρροή

ηου

1 Πβ. Dodds, Εθνικοί και Χριοστιανοί, ο. 207.
2 Για τον *ηαρεξηγημένο" σοφιστή Θρασύμαχο Πβ. Κύρκος,
διαφωτισμό* και σοφιστική, ο. 211-213.
3 Πβ. Amudsen, “Birth of Defective Children”, σ. 5.
4 Rist, Human Value, o. 131.
5 Amudsen, "Birth of Defective Children”, o. 6.

οφ είλεται

προκαλούσαν

η

την

Αρχαίο* Ελληνικό*
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ευθανασία ή αυτοκτονία1. Ω σ τό σ ο έ χ ε ι υποστηριχτεί και το αντίθετο, ότι δηλαδή
η πυθαγόρεια βιοθεωρία επέτρεπε στο ν άνθρωπο να επ ιλέζει να τερματίσει τη ζωή
του νωρίτερα σ ε περιπτώσεις ανίατης ασθένειας2. Σαφείς αντιρρήσεις δεν έλειψαν
και

ανάμεσα

σε

μεταγενέστερους

σχολάρχες

της

Ακαδημίας,

όπως εκείνη

του

Καρνεάδη3.

1 Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία*, ο. 270.
2 Rachels, Euthanasia, 33.

3 Διογ. Λ. Βίοι 4.64: Δειλ&τερον δέ πως δοκετ περί τήν τελευτήν άνεστράφθαι, δτε συνεχές
έλεγεν <Καρνεάδης>, ’ ή συστήσασα φύσις καί διαλύσει’. Μαθών τε 'Αντίπατρον φάρμακου πιόντα
άποθανεΤν, παρωρμήθη πρός ιό ευθαρσές τής άπαλλαγής καί φησι, ’δότε ουν κάμοί* τον δέ είπόνπυν,
Ίί"; Όίνόμελι' εΐπεν.
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2. Πλάτων:

ούτε αϋτψ ούτε πόλει λυσιτελή

Οι αναφορές των πλατωνικών έργω ν στον εκούσιο θάνατο και τη λυτρωτική
θανάτωση δίνουν εκ πρώτης όψεως μια αντίφαση: από τη μια διαπιστώνονται σημεία
όπου

ο

Σωκράτης

αυτοκτονίας’,

δείχνει

να

η αυτοκτονία

για

κάθαρση1
2’

τέλο ς

δηλαδή

εθελούσιος

ο

άξια

ασπάζεται
τον

σχολιασμού
θάνατος

του

την

Πλάτωνα

είναι

η

Πυθαγόρεια

συνεπάγεται

άποψη

Σπεύσιηπου

του

δεν

απαγόρευση

μίασμα

Δ ιο γένη

τιμά

που

απαιτεί

Λαέρτιου,

κάποιον

της

μαθητή

ότι
του

Πλάτωνα3.
Αηό την άλλη όμως, στο Φαίδωνα ο Σωκράτης αρνείται να ζήσει ολόκληρη
την τελευταία ημέρα της ζωή του, περιπαίζει αυτούς που φοβούνται το θάνατο,
γελοΐόν όνε&], και ζητά το κώνειο νωρίτερα4. Είναι ένα ερώτημα, αν η στάση του

Σωκράτη

περιέχει

στοιχεία

αυτοκτονίας'

πιθανόν

ότι

αυτή

η αδιαφορία

για

το

θάνατο να έ χ ε ι θρησκευτική προέλευση κοι μάλιστα την ορφική πίστη στη διπλή
ανθρώπινη φύση, με το προσωρινό σώμα και την αθάνατη ψυχή, μια ψυχή που δεν
έχ ει να ωφεληθεί από κάποιες ώρες ζωής παραπάνω5.
Η πλατωνική διδασκαλία για τη λυτρωτική θανάτωση γίνετα ι πιο κατανοητή,
με ερμηνευτικό άξονα τη σχέση πόλεως-πολίτη: η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν
μηορεί να εκτιμηθεί ξεχωριστά αηό την κοινωνική προσφορά. Την έρευνα έ χ ε ι ήδη
απασχολήσει το ερώτημα, ον η ιδανική πολιτεία υφίσταται για τους πολίτες ή αν

1 Κρίτων και Φαίδων. 6b-c κοι Νόμ. Θ73ο θ . Ανάλογα συμπεράσματα και στο Baker,
*The History of Medical Ethics*, a. 682.
2 Νόμοι 873d, ηβ. Dodds, Έλλη να και παράλογο, ο. 196.
3 Δ toy. Α Βίοι 4.3, στο επίγραμμα που συνθέτει ο δοξογράφος για το Σπεύσιηπο.
4 Πλάτ. Φαίδων 67e. ΟύκοΟν, όπερ έν άρχΙ) έλεγαν, γελοίον ύν είή όνδρα παρασκευάζονθ'
έαυτόν ένχφβύρότι έγγυτάτφ όντα τοο τεθνάναι, ούτω Q)v, κόπειθ ' ήκοντος αϋτψ τούτου άγανακτεΐν;

Στο εδάφιο είναι ο σοφός μάλλον που οφείλει να ηεριφρονεί το θάνατο παρά ο συνήθης
άνθρωπος, μια θέση που θο αναπτυχθεί περαιτέρω από τη Στοά.
5 Πβ. Nicholson, 'Should the Patient Be Allowed lo Die?*, a. 8.
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οι πολίτες υπάρχουν χάριν της πολιτείας. Φ αίνεται πως η διδασκαλία του Πλάτωνα
πρεσβεύει

μια

σχέση

κυκλική,

συνεχούς

αιτίου

και

αποτελέσματος,

μολονότι

η

ανθρώπινη αξία είνα ι μάλλον το τέλος της ιδανικής πολιτείας και όχι το αντίθετο'.
Εφόσον
προσφοράς

στην

του*2,

ιδανική
όποιος

πολιτεία

έχ ει

η αξία

σωματικά

κάθε

μέλους

μειονεκτήματα

ή

είναι

συνάρτηση

είναι

ασθενής

της

χωρίς

ελπίδα αποκατάστασης, δεν πρέπει να διατηρείται στη ζωή με θεραπευτικά μέσα,
αφού δεν ωφελεί ούτε τον εαυτό του ούτε την κοινωνία, ώς ούτε αύτφ ούτε πόλει
λυσ/τελ/)3. Από

τη θέση

αυτή, που αναλύεται επί μακρόν στην Πολττεία; 405a-410a,

προκύπτουν τα εξής:
ι.

τονίζεται βέβαια

το βάρος που επιφορτίζεται η κοινωνία, ούτε πόλει λυσηελή,

από την παρουσία αχρήστων μελών*
ϋ.

εξ

ίσου

τονίζεται όμως και η δυστυχία

του ίδιου του ηάσχοντος, ούτε αύτφ

λυσιτελή, αφού η θεραπεία θα φέρει στον ασθενή μάλλον ταλαιπωρία από την
παράταση της κατάστασής του, κακόνβίονάνθρώπφποιεΐν, παρά όφελος*
iii.

διευκρινίζεται

με

ιδιαίτερη

έμφαση,

ότι

τα

προτεινόμενα

μέτρα

αφορούν εξ

ίσου τους π ολίτες, ανεξαρτήτως θέσης ή πλούτου, ούδ'είΜ ίδουπλουσιώ τεροιείε'/
ίν.

τα μέτρα

αυτό

δεν

περιορίζονται μόνο στα ήδη διά παντός νενοσηκότα σώματα,

αλλά επεκτείνονται προληπτικώς και στον καχεκτικό, νοσώδη φύσει, και στους

' Amudsen, "Birth", σ. 3-4.
2 Η συνάρτηση αυτή δημιουργεί πολλές διαβαθμίσεις στην αξία: άλλη έχουν οι
δούλοι κι άλλη έχουν οι φύλακες. Δεν λείπουν και οι υηοδιοβαθμίσεις ανάμεσα στους
φύλακες για παράδειγμα και ανάμεσα στα δυο φύλα: ναι μέν και οι γυναίκες φύλακες
έχουν την ίδια αξία με του άνδρες, ωστόσο οι ιδιότητες του φύλακα είναι εξόχως
ανδρικές.
3 Πολιτεία 407de: τά δ* είσω διά παντός νενοσηκότα σώματα ούκ έπιχειρεΐν <Ασκληπιόν>
διαίταις κατά σμικρόν όπαντλοΟντα καί έπιχέοντα μακρόν καί κακόν βίον όνθρώπφ ποιεΐν, καί έκγονα
αυτών, ώς τό είκός, έτερα τοιαΟτα φυτεύειν, άλλά τόν μή δυνάμενον έν τή καθεστηκυίφ περιόδφ ζήνμή
οίεσθαι δείν Θεραπεύειν, ώς ούτε αύτφ ούτε πόλει λυσιτελή; 408b: νοσώδη δέ φύσει τε καί άκόλαστον
ούτε αύτοΤς ούτε τοϊς άλλοις φοντο <παΐδες ΆσκληπιοΟ> ζήν, ούδ έπϊ τούτοις τήν τέχνην δετν είναι,
ούδέ θεραπευτέον αυτούς, ούδ'εί Μίδου πλουσιώτεροι είεν. Αξιοσημείωτη και αναξιόηοιητη από
την έρευνα είναι η ομοιότητα του συλλογισμού με εκείνον που ο Πλούταρχος αποδίδει
στους νόμους του Λυκούργου: Πλούτ. ΑυκοΟργ. 16.
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ψυχικά

νοσούντες,

κατά τήν ψυ&ν κακοφυεΓς1 και

για

πρώτη

ίσως

φορά

στην

ελληνικά σκέψη, και στον κοινωνικά νοσούντσ, ακόλαστον φύσει?
ν.

προβλέπεται η ευγονική

συνέπεια

της διατήρησης στη ζωή νοσηρών φύσεων,

έκγονα τοιαΟτα φυτεύειν'
vi.

καθορίζονται τα καθήκοντα του γιατρού με ακρίβεια καθώς και τα κριτήρια
άρνησης της θεραπευτικής φροντίδας, τά 5 ' είσω διά παντός νενοσηκότα σώματα- ως
διδακτική μάλιστα για τους γιατρούς προβάλλεται η ιστορία του Ασκληπιού που
κεραυνώθηκε

από

το

Δία

επειδή

πείστηκε

με

χρήματα

να

γιατρέψει

ένα ν

πλούσιο ανιάτως πάσχοντα, παραβιάζοντας έτσι υβριστικά τη φύση2'
νϋ. υποστηρίζεται
απλώς

πρέπει

η "παθητική* μάλλον
να

αφήνονται

να

παρέμβαση

πεθάνουν,

στη

ωστόσο

θανάτωση3:
δεν

οι υποψήφιοι

απορρίπτεται,

στο

τέλος της ανάπτυξης των πλατωνικών θέσεω ν, και η ενεργητική, τούς κανά τήν

ψυχήν κακοφυεϊς καί ανιάτους αστοί αποκτενοΟσιν
viii. συναντόται, δηλαδή, και ο, μοναδικός γιο τα αρχαία κείμενα, διαχωρισμός σε
αυτό που σήμερα θα λέγα με παθητική και ενεργητική ευθανασία4.

1 Το κακοφυεϊς κατά την ψυχήν δεν προσδιορίζει επακριβώς τα όρια της κατά τον
Πλάτωνα ψυχικής παθολογίας* το βέβαιο είναι, ωστόσο, ότι προβλέπονται για πρώτη
φορά κάποιες ψυχικές καταστάσεις που δεν δικαιούνται θεραπευτική βοήθεια. Αν δοθεί
πίστη στη μαρτυρία του Πλούταρχου, ο Πλάτων επέκτεινε τα κριτήρια αναζιότητας στη
ζωή και σε όσους δεν ήξεραν να ζήσουν ευπρεπή βίο: Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1039d: έν γοΟν
τοίς περί τόΟ Προτρέπεσθαι, τοΟ Πλάτωνος έπιλαμβανόμενος <Χρύσιππος> λέγοντος, ότι τψ μηδέ
μαθόντι μήδ *έπισταμένψ ζήν, λυσπελεϊμή Q)v, ταΟτ * είρηκε κατά λέξιν * ό γάρ τοιοΟτος λόγος καί
έαυτψ μάχεται καί ήκιστά έστι προτρεπτικός. Πρώτον γάρ...
2 Πολ. 408bc: οι τραγψδοποιοί τε καί Πίνδαρος 'Απόλλωνος μέν φασιν ’Α σκληπιόν είναι, ύπό
δέ χροσοΟ πεισθήναι πλούσιον δνδρα Θανάσιμον ήδη όντα ίάσασθαι, δθεν δή καί κεραυνωθήναι
αυτόν, ήμεϊς δέ κατά τά προειρημένα ού πεισόμεθα αύτοΐς άμφότερα, άλλ ' ε ί μέν ΘεοΟ, ήν, ούκ fjv,
φήσομεν, αίσχροκερδής· ε ί δ ' αίσχροκερδής, ούκ ήν ΘεοΟ. Ωστόσο ο Πλάτων σπεύδει να
διευκρινίσει ότι αυτή η πληροφορία προέρχεται από τους τραγωδούς και τον Πίνδαρο, ο
ίδιος αμφισβητεί την αισχροκέρδεια του Ασκληπιού.
3 Πβ. Δρακοπούλου. "Η διάκριση στην ιατρική ηθική", σ. 643.
4 410a: Πλάτ. Πολ. 409e-4t0a ΟύκοΟν καί Ιατρικήν, οϊαν είπομεν, μετά τής τοιαύτης
δικαστικής κατά πάλιν νομοθετήσεις, α ϊ δέ τών πολιτών σοι τούς μέν εύφσεϊς τά σώματα καί
τάς ψυχάς θεραπεύσουσι, τους δέ μή, όσοι μέν κατά σώμα τοιοΟτοι, άποθνήσκειν έάσουσιν, τους δέ
κατά τήν ψυχήν κακοφυεϊς καί ανιάτους αστο\ αποκτενοΟσιν; Τό γοΟν άρ ιστόν, έφη, αϋτοίς τε τοίς
πάσχουσιν καΙτί| πόλει οΟτω πέφανται. Πβ. Baker, "The History of Medical Ethics", a. 857893. και Flew, "Mental Disease", σ. 89-90.
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Έτσι

η μεν

κοινωνία

δεν

έχει

υποχρέωση

να

προσφέρει φροντίδα στους

ανάξιους ζωής, αυτοί δε οι ίδιοι πρέπει κατά λογική συνέπεια να διαλέξουν

τη

συντόμευση της ζωής τους. Από τη χρησιμότητα του πάσχοντος στους κόλπους
της ηόλεως εξαρτάται η παροχή και η αποδοχή ιατρικών υπηρεσιών.
Ό σον

αφορά την εν

γ έν ει αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας, η πλατωνική

άποψη μπορεί να διατυπώνεται πιο ακραία, ωστόσο δεν

διαφοροποιείται από το

αρχαιοελληνικό πλαίσιο: η αξία των παιδιών έγκειται μόνο

στην προοπτική τους να

γίνουν καλοί πολίτες, με την διδαχή της αρετής. Ακόμη και οι γόνοι των υψηλά
ιστσμένων

ενηλίκω ν

απλώς

κατέχουν

μια ε ν

δυνάμει

αξία

που μεγαλώνει

όσο

πλησιάζουν στην ωριμότητα. Δ ε ν πρόκειται όμως για εγ γ εν ή αξία: πρέπει να είναι
εύπλαστα, προδιατεθειμένα για αρετή και σ ε καλή φυσική κατάσταση1.
Η

παρέμβαση

συναντάται

συχνά

εξασφάλιση,

με

στην
στον

διάφορα

οικογενειακή
Πλάτωνα

και

ζωή

ως

στηρίζεται

ευγονική
στον

μέσα, μηχαναϊ δ ' είσϊν πολλαΐ,

ρύθμιση
ποιοτική

του

των
και

ιδανικού

γάμων

ποσοτική

ανθρώπινου

πληθυσμού της Πολιτείας:
ί.

Το

ποσοτικό

επιχείρημα

είναι

ότι

το μέγεθος

της

πολιτείας,

άρα και

της

οικογένειας πρέπει να περιορίζεται νομοθετικά: έπισχέσεις γενέσεως2, σε αντίθεση
με

την

πρώτη άναγκα<οτάτ77 πολιτεία,

όπου

οι

άνθρωποι

ζουν

στη

φύση

με

λιτότητα, σωφροσύνη και αγάπη, προσαρμόζοντας την παιδοποιίο στα όρια των
οικονομικών πόρων τους3.
Π.

Το

ποιοτικό

λεπτομερείς

επιχείρημα
ευγονικές

είναι

ρυθμίσεις

ότι

η εξασφάλιση

υγιών

των

γάμων σύμφωνα με

πολιτών

την

απαιτεί

τάξη και την

1 Amudsen, "Birth", σ. 4.
2 Πλάτ. Νόμοι 740d: μηχαναϊ δ ' είσϊν πολλαΐ καί γάρ έπισχέσεις γενέσεως οΐς όν εύρους ή
Υένεσις καί τουναντίον έπιμέλειαι καϊ σηουδαϊ πλήθους γεννημάτων είσϊν τιμαΐς τε καί άτιμίαις καί
νουθετήοεοι πρεσβυτών περί νέους διά λόγων νουθετητικΦν άπαντΦοαι <αΐ> δύνανται ποιείΥ δ
λέγομεν.
3 Πλατ. Πολ. 372b: ούχ ύπέρ τήν ούσίαν ποιούμενοι τους παίδας, εύλαβούμενοι πενίαν ή
πόλεμον.
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κατάλληλη ηλικία, ώστε να γεννιούνται τα δυνατόν υγιέστερα παιδιά, ε ΐ μέλλει
τό ηοψνςον ότι άκρότατον εηται \ Α υ το ί οι συνδυασμοί επιτυγχάνονται με το θεσμό
των ιερών γόμων1
23
, που αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην Πολττεία*. Οι ιεροί γάμοι
εξυπηρετούν και άλλα κίνητρα της πολιτείας4, ωστόσο το κυρίαρχο κριτήριο
είναι ευγονικό-πληθυσμιακό

μήτε μεγάλη ήμίν ή πόλις κατά τό δυνατόν μήτε σμυφά

γίγνηττΌΐ5, μια με μέτρο αντιρρόπηση των απωλειών από τις αρρώστιες και τους
πολέμους.
Ο

Πλάτων

δεν εηεκτάθηκε

στους

τρόπους

πρόληψης

του

υπερπληθυσμού6, ωστόσο τα βρέφη που γεννώνται έξω από τους ιερούς γόμους78
αντιμετωπίζονται
.αφερέγγυα

και

με

αποτροπιασμό:

ανίερα

παιδιά. Η

καρποί

τύχη

των

του

σκοταδιού,

παρανόμων

καρποί

αυτών

ακολασίας,

συλλήψεων

είναι

αμετάκλητη: έκτρωση ή βρεφοκτονία6.
Για τα ήδη μειονεκτικά παιδιά δεν υπάρχει προφανώς θέση στην πλατωνική
πολιτεία: και

έάν τι τών έτέρων άνάπηρον γίγνηται.. κστακρύψουσινώς πρέπει9. Η μεταχείριση

1 Πλάτ. Πολ. 460b. Καί τοϊς άγαθοίς γέ που τών νέων έν πολέμφ ή άλλοθι που γέρα δοτέον καί
άθλα άλλα τε και άφθονέστερα ή έξουσία τής τών γυναικών συγκοιμήσεως, (να καί άμα μετά
προφάσεως ώς πλεϊστοι τών παίδων έκ τών τοιούτων στχείρωνται. Ακόμη Πλάτ. Νόμ. 773d, 783d-e.
2 Πλάτ. Πολ. 424a. έάν γάρ ευ παιδευόμενοι μέτριοι άνδρες γίγνωνται, πάντα ταΰτα (*?δ(ως
διόψονται, και άλλα γε όσα νΟν ήμεΤς παραλείπομεν. την τε τών γυναικών κτησιν καί γόμων
ποιδοηούας Πβ. Δεσποτόηουλος, Πολιτική φιλοσοφία Πλάτωνος, ο. 4 7 , 62.
3 Πλάτ. Πολ 459de: καί τών μέν <άρίστων> τα έκγονα τρέφειν, τών δέ <φαυλοτάτων> μή, ε ΐ
μέλλει τό ποίμναν ότι άκρόττπον είναι.
4 Όπως την αποτροπή της αταξίας στην ερωτική ζωή, άτάκτως μείγνυοθαι όλλήλοις,
και την οντομοιβή όποιων διακρίνοντοι για την προσφορά τους, γέρα δοτέον.
5 Πλάτ. Πολ 460a: τό δέ πλήθος τών γόμων έπί τοϊς άρχουσι ποιήσομεν, (ν' ώς μάλιστα
δ$οσφζωσι τον αυτόν άριθμόν τών άνδρών, πρός πολέμους τε καί νόσους καί πάντα τό τοια&τα
άηοσκοποθντες, καί μήτε μεγάλη ήμΐν ή πόλις κατά τό δυνατόν μήτε σμικρό γίγνηται. Πβ.
Δεοηοτόηουλος, Πολιτική φιλοσοφία, σ. 47.
6 Singloir, Ιστορία της Ελληνικής ηολιτικής σκέφεως, ο. 221.
7 Είτε επειδή οι γονείς τους δεν έχουν την κατάλληλη ηλικία, είτε επειδή είναι
συγγενείς είτε τέλος επειδή η ένωση τους έγινε έξω από το τελετουργικό που εγκρίνει
π πόλη.
8 Πλάτ. Πολ 461c. μήδ' είς φώς έκφέρειν κύημα μηδέ γ ' έν, έάν γένηται, έάν δέ τι βιάσηται,
ούτω τιθέναι, ώς ούκ ούσης τροφής τφ τοιούτφ.
9 Πβ. Πολ 460c: τα δέ τών χειρόνων <έκγονα>, καί έάν τι τών έτέρων άνάπηρον γίγνηται,
έν άπορρήτφ τε καί άδήλφ κστακρύψουσιν ώς πρέπει. Πβ. Baker, 'The History of Medico!
Ethics*, a. 855. To κατακρύψειν είναι έκφραση δύσκολη στην ερμηνεία.
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αυτή αφορά όμως και όλα

τα παιδιά των ανάξιων, τΦν δέ φαυλστάτων τά έκγονα μή

τρέφειιΛ Η απόρριψη βρεφών άφορά συνεπώς και τα νεογέννητα των υποδεέστερων
γάμων και όχι μόνο όσα έχουν κάποια συγγενή ανωμαλία*2. Το εδάφιο αυτό έχ ει
γίνει

αντικείμενο

διαμάχης,

καθώς

υποστηρίζεται

ότι

δεν

υπονοεί

την

άμεση

έκθεση ή τη θανάτωση του βρέφους αλλά ή έκθεση σε μέρος μυστικό ή άρνηση
χορήγησης τροφής3. Δ ε ν έχ ει σχολιασθεί ωστόσο η χρήση του ίδιου ρήματος και
στον Όμηρο, όπου πίσω από το κρύψαι σαφώς διαφαίνετσι η πρόθεση της Ήρας να
φονεύσει και όχι να αποκρύψει απλώς τον δύσμορφο νεογέννητο Ήφαιστο4. Από
ένα

χωρίο

του

Τιμαίου

με

παράλληλη

έννοια

προκύπτει

ότι

η

ύπαρξη

μιας

παραπληρωματικής κοινότητας, όπου θα μεγάλωναν τα αμφιβόλου αξίας παιδιά δεν
ήταν έξω από τους στόχους του Πλάτωνα5.
Στα πλατωνικά μέσα έκτρωσης δεν γίνεται λεπτομερής αναφορά πέρα από το
μ ή δ 'είς φώς έκφέρειν κύημα.6 Σαν χρονικό όριο της έκτρωσης θεωρείται ο τέταρτος
μήνας της κύησης7.
Ο Πλάτων κατανοεί, τέλο ς, τα προβλήματα αποδοχής, ού γάρ βφδιον έννοεΙΥ,
των

ευγονικών

και

δημογραφικών

προτάσεών

του8.

Ελπίζει

όμως

ότι

οι

καλοί

} Πολ. 459de: καί τών μέν <άρ(στων> τά έκγονα τρέφειν, τών δέ <φαυλοτάτων> μή, ε Ι
μέλλει τό ποίμνιον ότι άκρότατον είναι.
2 Πλάτ. Πολ. 460c. τά δέ τών χειρόνων <έκγονα>, καί έάν τι τών έτέρων άνάπηρον γίγνηται, έν
άπορρήτφ τε κα\ όδήλφ κστακρύψουσιν ώς πρέπει.
3 Amudsen, "Birth of Defective Children”, σ. 11 και Mulhern, 'Population and Plato's
Republic”, a. 265-281. Ο Γρυπάρης στη μετάφραση της Πολπείας αποδίδει το νόημα; δεν
θα επιβαρυνθεί η πόλη με την ανατροφή του παιδιού, Πβ. Πλάτωνος Πολιτεία,
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ., τομ. 1, σ. 319.
4 Όμ. 7λ. Σ.395-398: * ή μ'έσάω σ] ότε μ'άλγος άφίκετο τήλε πεσόντα II μητρός έμής ίότητι
κυνώπιδος, ή μ ' έθέλησε II κρύψαι χωλόν έόντα τότ * όν πόθον άλγεα θυμφ II ε ( μή μ ' Εύρυνόμη τε
Θέτις θ 'ύπεδέξστο κόλπφ. ”
5 Πλάτ. Τίμ. 19a: Καί μην άτι γε τά μέν τών άγαθών Θρεπτέον έφαμεν είναι, τά δέ τών κακών εις
την άλλην λάθρφ διαδοτέον πόλιν έπαυξανομένων δέ σκοποΟντας άεΐ τούς άξιους πάλιν άνάγειν δεΙΥ,
τούς δέ παρά σφίσιν άναξίους είς την τών έπανιόντων χώραν μεταλλάττειν;
6 Πλάτ. Πολ 461c. μήδ* είς φώς έκφέρειν κύημα μηδέ ν ’ έν, έάν νένητται, έάν δέ τι βιάσηται,
ο&τωτιθέναι, ώς ούκ οΰσης τροφής T<jj το ιούτφ.
7 Μωυσείδης, Έκτρωση, σ. 6.
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πολίτες θα μπορέσουν να πράξουν μ ε ευγονική σ ύν εσ η , ήρδίως διόψονται, ακόμα και
όπου ο ίδιος δ ε ν ηροέβλεψ ε'.

* Πλάτ. Νόμοι 773d: ού γάρ Ρφδιον έννοεΤν ότι πάλιν th a t δεΤ δίκην κρατήρας κεκραμένην, ου
ματνάμενος μέν οίνος έγκεχυμένος ζ ε ΐ καλαζόμενος δέ ύπό νήφοντος έτέρου θεοο καλήν κοινωνίαν
λαβών άγαθόν πΟμα καί μέτριον άπεργάζεται.

1
Πλάτ. Παλ. 424a: έάν γύρ ευ παιδευόμενοι μέτριοι άνδρες γίγνωνται, πάντα ταΟτα ήφδίως
διόψονται, καί άλλα γε όσα νΟν ήμείς παραλείπομεν, τήν τε τΩν γυναικών κτήσιν καί γάμον
παιδοποιίας.
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3. Αριστοτέλης: έστω νόμος μηδέν πεηηρωμένον τρέφε tv

Η ανθρώπινη αξία και κατά τον Αριστοτέλη έχ ε ι διαβαθμίσεις: οι άνθρωποι
με πλήρως

ανεπτυγμένες

κοινωνία. Η ιεράρχηση
"ανθρώπινους"
αναπτυγμένη

αρετές

της αξίας

υπάρχουν
αρετή

είναι

είναι

είναι

πιο χρήσιμοι και στον

συνεχής: ακόμη και ανάμεσα

διαφοροποιήσεις
οι

από

τη

εαυτό

Στον

φύση

αντίποδα

τους

των

μειονεκτικοί,

τους στην
στους

πιο

ανθρώπων

με

αυτοί

που

ο

Αριστοτέλης σποκαλεί φυσικούς δούλους και που παραλληλίζονται με τα οικόσιτα
ζώα. Οι γυναίκες είναι οπωσδήποτε κάτι παραπάνω από τους φυσικούς δούλους,
δεν φτάνουν όμως στο επίπεδο των ανδρών1.
Λογικά συμπεραίνεται ότι η αριστοτελική διδασκαλία θα ήταν ευμενής στη
συντόμευση της ζωής σε περιπτώσεις ανίατης ασθένειας. Εξάλλου ο Αριστοτέλης
θεωρούσε ανώδυνο το θάνατο σε βαθύ γήρας, άλυπός έστιν ό έν τψ γήρφ θάνατος1
2· η
θέση αυτή στηρίζεται στη θεωρία της απώλειας του θερμού με την πάροδο της
ηλικίας, διά γάρ όλίγον είναι τό θερμόν.
Η παιδική ηλικία είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση και για τον Αριστοτέλη: τα
παιδιά, όταν

τουλάχιστον

δεν είναι κορίτσια ή μ έλλοντες

δυνάμει αγαθοί πολίτες, δεν παύουν εντούτοις
ανθρώπινες

ιδιότητες,

την

ικανότητα

της

φυσικοί δούλοι, είναι

να μην έχουν

λογικής

σκέψης

αναπτύξει βασικές
και

συμπεριφοράς3.

Ευλόγως λοιπόν ο Αριστοτέλης συνιστά χωρίς επιφύλαξη τη θέσπιση νομοθεσίας
για

την

υποχρεωτική

πεπηρωμένον τρέφειν 4. Ο

θανάτωση

των

μειονεκτικών

ίδιος φιλόσοφος εξ

άλλου

παιδιών, έστω νόμος μηδέν

χρησιμοποιεί ένα ν εξαιρετικά

1 Amudsen, "Birth", σ. 4*5.
2 Άριστ. Μικρ. Φυσ. 479a Διό καί άλυπός έστιν ό έν τψ γήρςι Θάνατος ούδενός γόρ ιΒίαιου
πάθους αύτοΐς συμβαΐνοντος τελευτώσιν, άλλ 'άναίσθητος ή τής ψυχής άπόλυσις γίνεται παντελώς.
3 Amudsen, "Birth", σ. 4-5.
4 Άριστοτ. Πολιτ. 1335b19~26. περί δέ άποθέσεως καί τροφής ιών γιγνομένων έστω νόμος
μηδέν πεπηρωμένον τρέφειν. Ο Jones, Law and Legal Theory o f the G reeks, θεωρεί ομοίως
τον Αριστοτέλη περισσότερο αποφασιστικό από τον Πλάτωνα.
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ορθολογικό ορισμό για τα νεο γέν νη τα με εμφανείς ανωμαλίες στη διάπλασή τους,
ο μή έοικως τοϊς γονεΟσπ ήδη τρόπον τινώ τέρας έστίν, κατά συνέπεια τα ν εο γ ν ά

αυτά

θεωρούνται ως παρέκβαση της φύσης1.
Στην υπαρκτή κοινωνία της εποχής η έκθεση τέτοιων βρεφών ήταν συνήθης.
Το βήμα που κάνει ο Αριστοτέλης, όπως εξάλλου και ο Πλάτων είναι η θέσπιση
σχετικού υποχρεωτικού νόμου, με κριτήρια καθαρώς ευγονικά και γο νείς που δεν
έχουν απόφαση και λ ό γ ο , κατά τα πρότυπα της Σπάρτης2. Η θέση του Αριστοτέλη
για τη νομοθέτηση της βρεφοκτονίας είναι περισσότερο αποφασιστική, Η ομοιότητα
των θέσεω ν του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη φαίνεται ακόμη και από τις λέξεις
που

χρησιμοποιούν

για

τα

καταδικασμένα

παιδιά:

άνάπηρον

και

πεπηρομένον

.αντίστοιχα.
Και για τον Πλάτωνα και για τον

Αριστοτέλη η ανθρώπινη αξία εκτιμάται

ηρωτίστως ως κοινωνική αρετή και καθορίζεται από το 'δυνάμει*,

Η πλατωνική-

αριστοτελική εξάρτηση της αξίας του ανθρώπου από την κοινωνική αρετή του και
η απόρριψη του μειονεκτικού, του άρρωστου, του ανάπηρου ανθρώπου, δεν είναι
βέβαια

άσχετη

ανακύπτει

με

είνα ι,

τις

αν

οι

γενικές
θέσεις

αντιλήψεις
του

της

Πλάτωνα

εποχής
και

του

τους.

Το

ερώτημα

Α ρ ιστοτέλη

που

αποδίδουν

αντιπροσωπευτικά την αρχαία ‘ κλασσική* ελληνική άποψη. Η απάντηση είναι διπλής
κατεύθυνσης:

Από

τη

μια

είναι

εκπληκτική

η

ποικιλία

αξιών

στην

κλασσική

αρχαιότητα., από την άλλη όμως κανείς νομικός ή φιλόσοφος αυτής της εποχής
δεν φαίνεται να έ χ ε ι θ έσ ει ζήτημα 'έμφυτης* αξίας του ανθρώπου ή κοινωνικών
δικαιωμάτων, ανεξαρτήτων από την κοινωνική αξία, το νομικό καθεστώς, το φύλο,
την ηλικίο και ούτω καθεξής.

1 Αριστστ. Ζ Ίστορ 7.767b: Κα\ γάρ 6 μή έουώς τοϊς γονεΟσιν ήδη τρόπον τινώ τέρας έστύτ
ηαραφέβηκζ γόρ έν τούτοις τρόπον τινώή φύσις έκ το0 γένους.
2 Cameron, 'Exposure of Children*, σ. 105-114.
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Η αλλαγή

αυτής

της

άποψης θα

αρχίσει εν

μέρει

κατά

τη διάρκεια των

πρώτων αιώνων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, με τη διακήρυξη από τους Στωικούς,
αν όχι της ισότητας, τουλάχιστον της αδελφότητας

των ανθρώπων. Αυτή η θέση

διαμόρφωσε την ιατρική ηθική μιας μειονότητας γιατρών, μια ηθική σεβασμού

της

ανθρώπινης ζωής και

της

καταδίκης τόσο της έκτρωσης όσο και της ευθανασίας,

ενεργητικής τουλάχιστον. Μ ολονότι δεν εκφράζεται ακόμη με σαφήνεια, φαίνεται
ότι

γεννιέτα ι

το

"ειδωλολατρικός

συναίσθημα
ανθρωπισμός"

πως

κάθε

ωστόσο

άνθρωπος

δεν

έχ ει

κάποια

αξία.

Αυτός

θεμελιώνεται

ακόμη

στην

αρχή

ο
τπς

σύμφυτης αξίας της ζωής. Η καταδίκη της έκτρωσης και της ενεργητικής ευθανασίας
από τον πιθανότατα
από

γιατρούς

Πυθαγόρειο γιατρό-συγγραφέα

της ^ρώιμης

Σωρανό, βασίζεται ^ ιγότερο
της ζωής

και περισσότερο

Αυτοκρατορίας,

σαν

τον

του Ιπποκράτειου
Scribonius

Όρκου

Largus

και

και
τον

στην αντίληψη της σύμφυτης αξίας ή της ιερότητας
στην

αποστροφή

του γιατρού

να

χρησιμοποιήσει την

τέχνη του για να τερματίσει μια ανθρώπινη ζωή1.
Σημαντικό

υπήρξε

εμβρύου, ένα πρόβλημα

το

ενδιαφέρον

του

Αριστοτέλη

για

πάντα ζωηρό στην αρχαία σκέψη.

την

Τα

εμψύχωση

φαινόμενα

του

γένεσις

και ζωή ο Αριστοτέλης τα συνέδεσε με τη μέθεξη στο θερμόν2. Μ ε τη σύνδεση
της ζωής με

την

κίνηση συνδέεται

και η απόπειρα οριοθέτησης

της εμψύχωσης

στον τρίτο μήνα της κύησης, όταν δηλαδή γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του
εμβρύου3. Μ ε τα ίδια κριτήρια, την αίσθησιν και τη ζωήν εηιχειρείται και η πρόταση
νομοθεσίας, τό όσιον και τύ μή διωρισμένον. Ω στόσο,

επειδή

και η αϊσθησις είναι

1 Πβ. Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 6.
2 Άριστ. Μικρ. Φυσ. 479a. Γένεσις μέν οΰν έστϊν ή πρώτη μέθεξις έν τφ Θερμφ τής θρεπτικής
ψυχής* ζ®ή δ* ή μονή ται/της. Αν και το εδάφιο δεν είναι εντελώς σαφές, φαίνεται
πιθανώτερο να εννοείται ως γέννηση το τέλος της κύησης και όχι η σύλληψη.
3 Άριστστ. Πολπ. 1335b19-26: περί δέ άποθέσεως καί τροφής τΦν γιγνομένων έστω νόμος
μηδέν πεπηρωμένον τρέφειν, διά δέ τό πλήθος τέκνων ή τάξις τών έθΦν κελεύει μηθέν άπστίθεσθαι
τών γιγνομένων όρισθήναι δέ δεΤ τής τεκνοποιίας τό πλήθος, έάν δε τισι γίγνηται παρά τα&τα
συνδυασθέντων, πρϊν αίσθησιν έγγενέσθαι καί ζωήν έμποιεΐσθαι δεΤ τήν άμβλωσιν τό γάρ όσιον καί
τόμή διωρισμένον τή αισθήσει καί τψ ζήνέσται. Πβ. Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία', σ.
98.

133

Φιλοσοφικές Θεωρήσεις

αναγκοία ιδιότης της ζωής, το έμβρυο αλλού θεωρείται ζψον αφού γ εν νη θ εί'. Τον
Αριστοτέλη προφανώς υπαινίσσεται ο Γαληνός όταν αντιπαραθέτει τις μέχρι αυτόν
απόψεις για τη ζωντανή ή όχι φύση του εμβρύου1
2.
Σε
έμβρυο

πρακτικό
εμψυχωθεί,

επίπεδο

από

το

φιλόσοφο

προτείνεται

πρίν αίσθησιν έγγενέσβαι καί ζωήν για

η

έκτρωση

κοινωνίες

με

πριν

το

πρόβλημα

υπερπληθυσμού, που δεν τηρούν την πρακτική της έκθεσης βρεφών3. Στο εδάφιο
αυτό

ο

Αριστοτέλης

δεν

διευκρινίζει

το

χρονικό

αυτό

όριο. Φ α ίνετα ι

πάντως

εύλογη η υπόθεση, ότι για τους σκοπούς τουλάχιστον της δημογραφικής έκτρωσης
ο φιλόσοφος θα προτιμούσε το όριο της κίνησης, δηλαδή

τους

2-3 μήνες, ένα

μικρότερο όριο από του Πλάτωνα4. Ανεξάρτητα από την εμψύχωση του εμβρύου, ο
'Αριστοτέλης δεν θεωρεί βιώσιμα όσα γεννώ νται πριν τον 7ο μήνα της κύησης5.

1 Άριστ. Μυφ. Φυσ. 456b. Φανερόν δή δτι έπεί άναγκαΐον τψ ζώφ, όταν αισθησιν έχη, τότε
πρώτον τροφήν τε λαμβάνειν καί αύξησιν. Πβ. Ν. Σωτηρακη, Α. Ευσταθίου, σχόλια στα
Αριστστέλους Μικρά φυσικά, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χχ, σ. 104.
2 Γαλ. δρ. (ατρ. Κ. 19.451 -452: Τινές μέν είπον ζώον <τό έμβρυον> τινές δέ οσ όσοι μέν οΰν
c b o v φ ον ύπάρχειν αστό τή κινήσει έτεκμήραντο ζώον ύπάρχειν αύτά έπειδή γάρ κινείται κα\ τό
έμβροον καϊ ότι ήδεται μέν ήδομένης τής μητρός καί ευφραίνεται, όνιωμένης δε συστέλλεται καί
συνάγεται αίσθόμενον ώς ζώον ή γάρ αίσθησις ούκ όλλφ τινί ή ζώφ προσφυής- ο ΐ δέ μή είναι ζώον
λέγοντες τρέφεσθαι μέν αστό καί αύξεσθαι ώσπερ καί τό δένδρα, όρμήν δέ καί άφορμήν ούκ έχειν
ώσπερ τό ζψα.
3 *Αριστοτ. Πολσ. 1335b27: nplv αϊσθησιν έγγενέσθαι καί ζωήν, έμποιεϊσθαι δεΤ τήν
όμβλωσιν. Πβ. Amudsen, "Birth οί Defective Children", σ. 8 και Oppenheimer, 'W hen Sense
and Life Begin*, a. 331-343 και Baker, *The History of Medical Ethics*, o. 855. Η θέση
ουτή θεωρείται η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την έκτρωση σαν δημογραφικό μέσο
ελέγχου του πληθυσμού. (Farr, 'Marquis de Sade and Induced Abortion*, σ. 7).
4 Η Θέση του Αριστοτέλη για την ανθρώπινη εμψύχωοη δεν είναι σαφής. Αν
θεωρηθεί η πρώτη κίνηση του εμβρύου ως αποφασιστική ένδειξη, τότε η εμψύχωση
συμβαίνει οτην τεσσαρακοοτή ημέρα για το άρρεν έμβρυο και στην ενενηκοστή για το
θήλυ, Πβ. Ζφων Ιστ. 583b2-25. Στο Περί αναπνοής 479a29 όμως ορίζεται ως στιγμή της
εμψύχωοης η γέννηση. Το πρόβλημα αναλύεται διεξοδικά στη λεπτομερειακή εμβρυολογική
μελέτη της Oppenheimer, 'W hen Sense and Life Begin*.
5 Περί ζώων Ιστ. 7δ. Πβ. Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία*, σ. 106.

134

Η λυτρωτική θανάτωση στην ελληνική αρχαιότητα

4 . Κυνικοί: μήτι χρεία φίλους

Ήδη από τον

Α ντισθένη, τον πρώτο τοΟ κυνισμού* δηλώνεται με σαφήνεια η

αδιαφορία για το θάνατο: σε μία ευτυχισμένη στιγμή είναι αξιοζήλευτος1
2. Εξ ίσου
σκωπτικά
ιερέων3.

δηλώνεται
Σύμφωνα

η

με

αδιαφορία

τη

για

δοξογρσφία

την
ο

αθανασία

Αντισθένης

και

τις

επαγγελίες

ασχολήθηκε

αρκετά

των

με

το

θέμα, έχοντας συγγράφει ΠερΙτοΟ άποθανεϊν καθώς και Περί ζωής καί θανάτου και Περί
τών έν φδου4. Δ ε ν είναι πάντως βέβαιο, αν τα συγγράμματα αυτά πραγματεύονται
τα θέματα

με ηθική, ή φυσική ή θεολογική άποψη.

Ω στόσο ο Αντισθένης δεν έφτασε μέχρι τα άκρα και, μολονότι θεμελιωτής
του

Κυνισμού,

κινείται

μέσα

στα

όρια

της

πόλεως: δεν

είναι

βέβαιο,

αν

ήταν

Αθηναίος και από τους δυό του γ ο νείς, ωστόσο εικοσαετής περίπου, πολέμησε με
εντυπωσιακό ηρωισμό στη μάχη της Τανάγρας (4 2 6 π.Χ.)5. Αντιστοίχω ς, εμφανίζεται
ως

υπερβολικά

ασθενείας

φιλόζωος,

συμβιβασμένος

με

τον

αργό

θάνατο

συνεπεία

της

του και αρνούμενος την εκούσια έξοδο από τη ζωή παρά τις πιέσεις

του Δ ιο γ ένη 6. Το δοξογραφικό επιχείρημα μαλακώτερον φέρειν την νόσον ύπδ φιλοζωίας
θα μπορούσε μάλιστα

να είναι επιχείρημα

των πολεμίων

κάθε ευθανασίας7. Και

1 Διογ. Λ, Βίοι, 6.2. < Άντισθένης> ήκουε Σωκράτους, παρ'ουκαί το καρτερικόν λαβών καί ιό
άπαθές ζηλώσας κστήρξε πρώτος τοΟ κυνισμού.
2 Διογ. Λ. Βίοι 6.5. Έρωτηθεϊς < Άντισθένης> τΐ μακαριώτερον έν άνθρώποις, έφη,
"εύτυχρΟντα άποθανεϊν, "Πρόκειται για θάνατο μακαριότητας μάλλον παρά λύτρωσης.
3 Διογ. Λ. Βίοι 6.4. Μυούμενός ποτέ τά Όρφικά, τοΟ ίερέως είπόντος ότι ο ί ταΟτα μυούμενοι
πολλών έν φδου άγαθών μετίσχουσι, "τίουν," έφη, "ούκ άποθνήσκεις;"
4 Διογ. Λ., Βίοι 6.17. Φέρονται δ'αύτοΟ < Άντισθένους> συγγράμματα τόμοι δέκα ...Τόμος
έκτος έν φ Περί τοΟ άποθανεϊν, Περί ζωής καί θανάτου, Περί τώνέν άδου.
5 Διογ. Λ. Βίοι 6.1. έδόκει γάρ είναι < ,Αντισθένης> Θράττης μητρός. όθεν καί έν Τανάγρφ
κατά την μάχην εύδοκιμήσας έδωκε λέγειν Σωκράτει ώς ούκ δν έκ δυοϊΥ Αθηναίων ούτω γεγόνοι
γενναίος.
6 Διογ. Λ. Βίοι 6.18. έτελεύτησε δέ < ~Αντισθένης> άρρωστίφ ότε καί Διογένης είσιών πρός
αυτόν έφη, “μήτι χρεία φίλου;” καί ποτέ παρ' αυτόν ξιφίδιον έχων είσήλθε. τοΟ δ ' είπόντος, "τίς δν
άπολύσειέ με τών πόνων; " δείξας τό ξιφίδιον, έφη "τούτο" καί δς, "τών πόνων," εϊπον, "ού τοΟ ζήν."
7 Πρόκειται μάλλον για την εξήγηση του Διογένη Λαέρτιου, παρά για τα ίδια τα
λόγια του Αντισθένη: Διογ. Λ. Βίοι 6.19. έδόκει γάρ πως μαλακώτερον φέρειν < Αντισθένην> τήν
νόσον υπό φιλοζωίας.
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από το δοξογραφικό θάνατο
ενώ

είχ ε

συμβόλει

στην

του

Αντισθένη

απομυθοποίηση

προκύπτει ότι ό πρώτος του κυνισμοΟ,

του

θανάτου,

δεν

τον

πρότεινε

ως

λύτρωση1.
Ο

Δ ιογένης,

πιο

αποφασιστικός

στις

θέσεις

του23
, είναι

και

περισσότερο

κατηγορηματικός στην απάντηση για τη λυτρωτική θανάτωση: ο θάνατος δεν είναι
ούτε

κακόν ούτε

αίσχρόν*,

προσθέτοντας

έτσι

και

μια

αισθητική

διάσταση

στο

πρόβλημα του θανάτου. Έχοντας μάλιστα χαρακτηρίσει φίλον αυτόν που προσφέρει
βοήθεια

στη

Σπεύσιππο

θανάτωση

που

επιμένει

ασθενούς4,
να

ζει

γίνεται

παρά

τα

πιο

παρεμβατικός:

βάσανά

του,

με

σατιρίζει
μια

τον

φράση

που

συμπυκνώνει τις θέσεις των συνηγόρων της ευθανασίας: ύπομένειςφντοιοΟτοςών56
.
Οι Κυνικοί
υγεία

έφτασαν

είναι μέγιστο

αγαθό

στις

απόλυτες

και για

θέσεις

τους

με

μια συνεπή

την απόκτηση και διατήρησή

καταβάλλεται κάθε φροντίδα και σωματική άσκηση*.

Η

αρετή

σύνολο

ήδη

από

τον

Α ντισθ ένη7,

ωστόσο

από

το

καρτερία
των

πορεία: η

της πρέπει να
εξυμνείται

ως

αποσπασμάτων

1 Αυτός είνοι ο λόγος που ο Διογένης Λαέρτιος θεωρεί τον Αντισθένη κυνικό
μόνο στα λόγια: Διογ. Λ. Βίοι 6.19. τόν βίον ήσθα κάων, Άντίσθενες, ωδε πεφυκώς II ώστε δακεΤν
κραδίην βήμασιν, ού στόμασιν. II άλλ'έθανες φθισικός τά χ 'έρ εϊτις ίσως. "τί δέ τοΟτο; II πάντως είς
ΑΙδην δεϊ τιν όδηγόν έχειν. "
2 Πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 22 γιά τη διορατικότητα του Διογένη στην
κατακρήμνιση των παλιών ηθικών αξιών.
3 Διογ. άπόσπ. Mullach 256: Διογένης λέγει, ότι ό Θάνατος ούκ έστι κακόν; ούδέ γάρ
αίσχρόν.
4 Ό.π., Διογ. Λ. Βίοι, 6.18.
5 Διογ. Λ. Βίοι 4.3. Ήδη δέ ϋπό παραλύσεως καί τό σώμα διέφθαρτο, καί πρός Ξενοκράτην
διεπέμπετο <Σπεύσιππος> παρακαλών αυτόν έλθεΐν καί την σχολήν διαδέξασθαι. ΦασΙ δέ αύτόν έπΐ
όμαξίοο φερόμενον είς την Ακαδημείαν συναντήσαι Διογένει καϊ Χαϊρε είπεΤν τόν δέ φάναι, "άλλά μη
συ γε, όστις υπομένεις ζήν τοιοΟτος ών *. Καί τέλος ύπό άθυμίας έκων τόν βίον μετήλλαξε γηραιός ών.
Πβ. Ξενάκης, Χίππυδες και Κ υ ν ικ ο ίο. 15.
6 Διογ. Λ. Βίοι 6.5: πρός τόν έπαινοΟντα τρυφήν, *έχθρών παϊδες, * έφη < ,Αντισθένης>,
*τρυφήσειαν* και πάλι Διογ. Λ. Βίοι 6.2: καί ότι ό πόνος άγαθόν συνέστησε διό τοΟ μεγάλου '
Ηρακλέους καϊ τοΟ Κάρου, τό μέν άπό τών Ελλήνων, τό δέ από τών βαρβάρων έλκύσας.
7 Διογ. Λ. Βίοι 6.2: ήκουε < Αντισθένης> Σωκράτσυς, παρ ‘ ου καϊ το καρτερικόν λαβών καί τό
άπαθές ζηλώσας κατηρξε πρώτος τοΟ κυνισμοΟ. καϊ ότι ό πόνος άγαθόν συνέστησε διά τοΟ μεγάλου ’
Ηρακλέους καϊ τοΟ Κάρου, τό μέν άπό τών ‘Ελλήνων, τό δέ από τών βαρβάρων έλκάσας. Η συγγένεια
των Κυνικών με το Σωκράτη δεν είναι του παρόντος, ωστόοο το χωρίο δείχνει την
σωκρατική αφετηρία των κυνικών απόφεων και στα θέματα της λυτρωτικής θανάτωσης.
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φαίνεται ότι η καρτερία αυτή δεν αφορά τους ανίατα νοοούντες, συνεπώς δεν
τίθεται ως επιχείρημα κατά του λυτρωτικού θανάτου.
Η θέση ύηομένεις ζήν τοιοΰτος ών μπορεί ευλόγως

να διαγράφει την αντίληψη

για το θάνατο των μειονεκτικών βρεφών* εξειδικευμένα αποσπάσματα ωστόσο δεν
σώζονται. Μ ε τους Κυνικούς αρχίζει και το ερώτημα, αν πρέπει ο σοφός να έχει
δικά του παιδιά, ερώτημα που θα αναπτυχθεί περισσότερο από τον Επίκτητο. Ο
Αντισθένης
εξαιρετική
κλασικής
απάντησης
εμβρύου.

ασχολήθηκε
βαρύτητα

εποχής2.
των

ότι

Δ εν

κυνικών

με

το

θέμα1,

παραμένει
φαίνεται
στο

δίδει

θετική

προσηλωμένος

συνεπώς

ερώτημα

της

άτοπη

απάντηση,
στο

η

ευγονικό

υπόθεση

λυτρωτικής

έχ ει

μάλιστα

δόγμα

της

της

καταφατικής

θανάτωσης

μειονεκτικού

Να σημειωθεί ότι οι Κυνικοί, ήδη από τον Α ντισθένη, αρέσκονται να

παραλληλίζουν το φιλόσοφο με ιατρό3, μια αναλογία που επ έβα λλε εξοικείωση με
το θέμα της νόσου παραγοντα ατομικής και κοινωνικής ευεξίας.
Μ ολονότι τους τελευταίους αιώνες πριν από την εμφάνιση του Χριστιανισμού
στο

χώρο

της

ηθικής φιλοσοφίας

δεσπόζουν

οι Στωικοί και οι Επικούρειοι, δεν

μπορεί να γίνει ανάλυση των θέσεω ν τους χωρίς την αποδοχή της επίδρασης των
Κυνικών στη δημιουργία των δογμάτων της Στοάς. Η σχέση κυνισμού και Στοάς
δεν είναι του παρόντος4, ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι είναι δεδομένη ήδη από
τους δοξογράφους5. Ενδεικτική της κυνικής επιρροής στη διαμόρφωση των Στωικών

1 Ένα από τα βιβλία του πλούσιου σε συγγραφικό έργο Αντισθένη ήταν
αφιερωμένο στο θέμα της ηαιδοποιίας: Διογ. Λ. Βίοι 6.15: Φέρονται δ'αύτοΟ συγγράμματα τόμοι
δέκα ... Τόμος δεύτερος έν φ Περί ηαιδοποιίας ή περί γάμου έρωτικός,
2 Διογ. Λ. Βίοι 6.11: γαμήσειν τε <τόν σοφόν> τεκνοποιίαςχάριν, ταΐς εύφυεστάταις συνιόντα
γυναιξί
3 Διογ. Λ. Βίοι 6.4: έρωτηθείς < Άντισθένης> διά τί πικρΒς τοΤς μαθηταίς έπιπλήπει, "καί οί
Ιατροί” φησί, "τοΓς κάμνουσιν." Ακόμη Διογ. Λ. Βίοι 6.5: όνειδιζόμενός ποτ* < Άντισθένης> έπ\ τοΐς
πονηροΤς συγγενέσθαι, "καί ο ί Ιατροί," φησί, *μετά τών νοσούντων είσίν, άλλ' ού ττυρέττουσιν. * Οι
στωικοί προσέθεσαν και τον παραλληλισμό με το έργο του παιδαγωγού, πβ. Long,
Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 364.
4 Για την προετοιμασία του εδάφους γιά την ανάπτυξη της Στωικής ηθικής θεωρίας
εκ μέρους του Αντισθένη πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 27.
5 Διογ. Λ. Βίοι, 6.14. δοκεϊδέ < Άντισθένης> καί τής άνδρωδεστότης Στωικής κστάρξαν για
την ίση απόσταση του Αντισθένη αηό τους Κυνικούς και τους Στωικούς: Διογ, Λ. Βίοι, V115.

ΦιλασοψΜ& e n y x fe n t

η θ ικ ώ ν

απόψ εω ν

ε ίν α ι

η

ανά π τυξη

κ ε φ ά λ α ιο 3.22, Περί Κυνισμοί).

τω ν

α ν τ ίσ τ ο ιχ ω ν
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βάσεω ν

του

Ε η ικ τ ή τ ο υ

σ το

?

t'

Οίηος < Άνησθένης> ήγήσστο m l τής Δαγένους άπαθείας m l τής Κράτητος έγκρατείας m l τής
Ζήνννος καρ τερία ς, αστός ύποθέμενος τή πάλει τά Θεμέλια Α κό μ η Δ ισ γ . Λ. Βίοι 6 .1 9 . νΟν έλκύσαμεν
τούς άπ’ Αντισθένους κυνικούς τε m l Σνβικούς.
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5 . Στοά: ή εύλογος έξαγωγή ·

Η Στοά ασχολήθηκε περισσότερο ίσως από κάθε άλλη αρχαιοελληνική
φιλοσοφική σχολή με τα προβλήματα του εκουσίου και του λυτρωτικού θανάτου,
την

έξοδο

εκείνη

από

τη ζωή

που

ονομάστηκε

εύλογος έξσγωγή\

Καθιερωμένες

απόψεις για τη διδασκαλία της είναι ότι επέτρεπε, σε όλη τη διάρκειά της από
τον Ζήνωνα ως τον Επίκτητο και τον Μάρκο Αυρήλιο, τον εκούσιο θάνατο1
2, ότι
η θέση αυτή της Στοάς ήταν αντίδοτο στη βιαιότητα της Ρωμαϊκής Κοινωνίας3 και
ότι ο Στωικός τρόπος ζωής αποδέχεται το θάνατο με αξιοπρέπεια, υποταγή και
πότε-πότε, σ ε στιγμές αναλαμπής, με αίσθημα ολοκλήρωσης της αποστολής του4.
Α ρκετοί σχολά ρχες επ έλεξα ν όντως την εκούσια έξοδ ο5, ωστόσο μια τέτοια
ερμηνεία

της

διδασκαλίας

κινδυνεύει

να

είναι

απλουστευτική:

η

εξέταση

των

σχετικών χωρίων καταδεικνύει τόσο αντιφάσεις όσο και μια εξέλιξη της ανάλυσης
του

προβλήματος,

αναμενόμενη

μάλλον

λόγω

της

μακράς

ιστορικής

ζωής

της

Στοάς.

1 Για τη σημασία του θανάτου στη σκέψη της Στοάς συμβολικός μοιάζει ο χρησμός
που πήρε ο Ζήνων στην αρχή της σταδιοδρομίας του: Διογ. Λ. Biot 7.2: χρηστηρίασαμένου
αύτοΟ <Ζήνωνος> τί πράττων άριστα βιώσεται, άποκρίνασθαι τόν θέον, ε ΐ συγχρωτίζοπο τοϊς
νεκροϊς δθεν ξυνέντα τά τών άρχαίων άναγινώσκειν. Πβ. ακόμη Cramer, Excerpta Philos. 4.403: o l
ΣτωικοΙ φιλόσοφοι την φιλοσοφίαν ύπέλαβον μελέτην είναι τού φυσικού θανάτου.
2 Πβ. Baker, "The History of Medical Ethics", o. 855. Ακόμη Πβ. Long, Ελληνιστική
φιλοσοφία, a. 323, όπου μιά περισσότερο επιφυλακτική ερμηνεία: η αυτοκτονία είναι
επιτρεπτή μόνο σε ακραίες καταστάσεις.
3 Πβ. Nicholson, "Should the Patient Be Allowed to Die?", a. 9.
4 Πβ. Popa, Hanganu, "The faces of death", o. 71, όπου ταξινομείται το σύνολο
των ανθρωπίνων στάσεων απέναντι στο θάνατο σε εξ βασικές κατηγορίες (modes)* Η μια
είναι η Stoic mode.
5 Διογ. Λ. Βίοι 4.64: Δειλότερον δέ πως δοκεΐ περί τήν τελεστήν άνεστράφθαι, ότε συνεχές
έλεγεν <Καρνεάδης>, " ή συστήσασα φύσις καί διαλύσει* Μαθών τε 'Αντίπατρον φάρμακον πιόντα
άποθανεΐν, παρωρμήθη πρδς τό εύθαρσές τής άπαλλαγής καί φησι, 'δότε ουν κάμοίκ τύ>ν δέ είπόντων,
*r/ *; "οίνόμελι* εΤπεν. Ο Αντίπατρος του χωρίου είναι προφανώς ο Ταρσεύς, μαθητής του
Διογένους Βαβυλωνίου, σχολάρχης της Στοάς στην Αθήνα, που ηέθανε, όπως και ο
Καρνεάδης, το 129 π.Χ., πβ. Τσέλλερ-Νέστλε, Ιστορία, σ. 268 και 312.
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Η

ανασύσταση

δύσκολη,

καθώς

ms

τα

στωικής

αποσπάσματα

άποψης
που

για

τη

σώθηκαν

λυτρωτική

δεν

είναι

θανάτωση

παρά

ένα

είναι

ελάχιστο

δείγμα, αμφίβολης αντιπροσωπευτικότητσς, του συγγραφικού έργου των φιλοσόφων
της Στοάς.

Ακόμη, αυτό

εκκλησιαστικούς

το ελά χιστο

πατέρες,

μετα γενέστερους1 και

διασώθηκε από δοξογράφους, σχολιαστές,

περιστσσιακούς

όχι

οπωσδήποτε

φιλοσόφους,

αμερόληπτους

σε

ανθρώπους
τέτοιας

φύσης

πολύ
ηθικά

ζητήματα2. Μ ε αυτούς τους περιορισμούς εξηγούνται ενδεχομένω ς τα χάσματα και
οι αντιφάσεις της Στωικής συλλογιστικής, αν και φαίνεται πως τέτοιες αντιφάσεις
ήταν έτσι κι αλλιώς εν δ ο γ εν ές παράσιτο της Στοάς.

α. Η ζωή ως άδιάφορον

Ό ,τ ι

αποτελεί

τον

Στοά

κάθε

ως

άγαθόν,

ηθικά

καταστάσεις,

τουλάχιστον

για

την

διαβάθμιση,

το

πέρασμα

ποσοτική

τη

μας,

αξιολογείται

έχ ει

από

κόσμο

Αρχαία

ον,

και

κάθε

αφηρημένη

ή κακόν ή άδιάφορον3.

έννοια

Ενδιάμεσες

Στοά δεν υπάρχουν4' το άγαθόν δεν

από το καλό

στο

κακό

είναι

στιγμιαίο,

όποιος απέχει από την Κάνωβο εκατό σταδίους δεν είναι στην Κάνω βο, το ίδιο
όπως δεν είναι κι αυτός που απέχει μόνον ένα ν5.

1 Εκτός οπό τον Κικέρωνα γεννήθηκαν όλοι μετά το Χριστό και, κατά μέσον όρο,
κάτι παραπάνω από 4 αιώνες μετά την ίδρυση της Στοάς.
2 Οι εκκλησιαστικοί πατέρες, για παράδειγμα αναζητούν, σε καιρούς κρίσιμους γισ
την καθαρότητα του δόγματος, αναδρομικά αλήθειες του Ευαγγελίου στην ηροχριστιονική
φιλοσοφία. Το βιβλίο του Θεοδωρήτου Κάρου έχει το χαρακτηριστικό τίτλο Ίεύαγγελικής
άληθείας έξ έλληνικής φιλοσοφίας έπίγνωσις'.
3 ' Επικτ.Δ ιστρ. 1.19.13: των μέν όντων τό μέν έστιν άγαθά, τό δέ κακά, τά δ* άδιάφορα. Η
ίδια διαίρεση στο Διογ. Α Βίοι 7.101: των δ ' όντων φασί τό μέν άγαθό είναι, τά δέ κακό, τά δ*
ουδέτερα, και στο Κλ. Αλεξ. Στρωμ. 4.6.581. Παραδείγματα στο Στοβ. Εκλ. 2.57.16: Αγαθό μέν τά
τοιαύτα φρόνησιν, σωφροσύνην, δικαιοσύνην, ανδρείάν καί πάν 6 έστιν άρετή ή μετέχρν άρετης'
κακά δέ τά τοια&τα άφροσύνην, άκολασίαν, άδικίαν, δειλίαν, καί rrflv δ έστι κακία ή μετέχρν κακίας’
αδιάφορα δέ...
4 Διογ. Α Βίοι 7.174: άρέσκει τ αύτοϊς <Στωικοϊς> ίσα ήγεΐσθαι τά άμαρτήματα, καθά φησιν
Χρύσιππος έν τψ τετάρτφ τών Ηθικών ζητημάτων καί Περσαϊος καί Ζήνων.
5 Διογ. Α Βίοι 7.174: ε ί γόρ άληθές άληθοΟς μάλλον ούκ έστιν, ούδέ ψεΟδος ψεύδους ούτως
ούδ ‘ άπάτη άπάτης, ούδ *άμάρτημα άμαρτήμστος. καί γόρ ό έκατόν σταδίους όπέχων Κανώβου καί ό
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Η αρετή και η κακία είναι μέσα στον άνθρωπο*1' ό,τι αφορά τον έξω κόσμο
και

μαζί

ό,τι

ευδαιμονία,

τον

αφορά

το

ανθρώπινο

ύψιστο σκοπό23
. Οι

σώμα είναι άδιάφορον και
καταστάσεις

άσχετο

που εξετάζοντα ι

σε

με
αυτήν

την
τη

μελέτη, πόνος/ηδονή, ν ό σ ο ς/υ γ εία , αναπηρία/αρτιμέλεια, ακόμη και θάνστος/ζωή
κατατάσσονται ομόφωνα στα άδιάφορα?. Έτσι η ηδονή, η υγεία, η αρτιμέλεισ, η
ζωή

δεν

είναι

από

μόνα

τους

αγαθά,

δεν

αρκούν

για

αρετή

κι

ευδαιμονία,

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για καλό και για κακό, έστιν ευ καί κακώς χρήσθαι45
, η
απώλεια τους δεν είναι απώλεια. Α ξίζ ει να σημειωθεί ότι αυτή η αυστηρή θέση
τροποποιήθηκε αργότερα από τον Ποσειδώνιο που θεώρησε την υγεία ως άγαθόνs.
Ω στόσο η υγεία και η ζωή, αν και άδιάφορα,
αξίας:

στη

Στωική

διδασκαλία

τα

άδιάφορα

δεν στερούνται βέβαια κάθε

χωρίζονται

με

τη

σειρά

τους6 σε

ένα έπίσης ούκ είσίν έν Κανώβφ ούτω και ό πλέον καί ό έλσττον άμαρτάνων έπίσης ούκ είσίν έν τφ
κατορθοΟν. Ήρακλείδης μέντοι ό Ταρσεύς, 'Αντιπάτρου too Ταρσέως γνώριμος, καί 'Αθηνόδωρος
άνισά φασι τά άμαρτήμστα. Από την τελευταία αυτή πρόταση του δοξογραφικού εδαφίου
προκύπτει πάντως ότι αυτή η άποψη για την έλλειψη διαβάθμισης του καλού ή του κακού
άρχισε να αλλάζει αηό τη Μέση Στοά.
1 Έτηκτ.Διατρ. 1.19.13: άγαθά μέν ουν α ί άρεταί καί τάμετέχρντα αστών, κακά δέ αί κακίαι καί
τά μετέχοντα κακίας, άδιάφορα δέ... Ομοίως Διογ. Λ. Βίοι 7.102: *Αγαθά μέν ουν τάς τ ' άρετάς,
φρόνησιν, δικαιοσύνην, άνδρείαν, σωφροσύνην καί τά λοιπά κακά δέ τά ένάντια, άφροσύνην, άδικίαν
και τά λοιπά... καθά φησιν Έκάτων έν έβδόμφ Περί τέλους καί Χρύσιππος. Λεπτομέρειες για το
περιεχόμενο των αρετών στο Στοβ. Έκλ. 2.57.18, ό. π.
2 Άλέξ/Αφ ρ. Περί ψυχής 168.1: τών μέν σωματικών καί έκτός άδιαφόρων ύντων καί μήτε
ποιούντων τήν εύδαιμονίαν μήτε άναιρούντων. Ομοίως και στο Γρηγ.Ναζιανζ. Έπιστ. 32 (τά έξωθεή
και στο Στοβ. Έκλ. 2.57.18, ό. π.
3 Διογ. Λ. Βίοι 7.102: ούδέτερα δέ όσα μήτ' ώφελεϊ μήτε βλάπτει, οΐον ζωή, ύγίεια, ήδονή,
κάλλος, ισχύς, πλούτος, εύδοξία, εύγένεια' καί τά τούτοις ένάντια, θάνατος, νόσος, πόνος, αίσχος,
άσθένεια, πενία, άδοξία, δυσγένεια καί τά παραπλήσια;. Ομοίως Στοβ. Έκλ. 2.57.18: άδιάφορα δέ τά
τοιαύτά ζωήν θάνατον, δόξαν αδοξίαν, ήδονήν πόνον, πλούτον πενίαν, ϋγίειαν νόσον καϊ τά τοιαύτα
όμοια. Αναλόγως και Κλ. Άλεξ. Στρωμ. 4.6.581 και Πλούτ. Κοιν, ένν. 4.1060c και Έπικτ. Διατρ.
1.19.13.
4 Διογ. Λ. Βίοι 7.103: ού μάλλον δ ' ώφελεϊ ή βλάπτει ό πλούτος καί ή ύγίειά ούκ όρ *άγαθόν
ούτε πλούτος ούθ* ύγίεια. έτι τέ φασιν <Στωικο(>, φ έστιν ευ καί κακώς χρήσθαι, τούτ' ούκ έστιν
άγαθόν πλούτφ δέ καί ύγιείφ έστιν ευ καί κακώς χρήσθαί ούκ ά ρ 'άγαθόν πλούτος καί ύγίεια.
5 Διογ. Λ. Βίοι 7.103: Ποσειδώνιος μέντοι καί ταύτά <πλούτον και ύγ(ειαν>φησι τών άγαθών
είναι.
6 Κατά τους Zeller-Nesfle, Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, ο. 284, αυτή η
περαιτέρω υποδιαίρεση έγινε σε δεύτερο χρόνο, ηροκειμένου να προσεγγίσει η Στοά τα
προβλήματα της πρακτικής ηθικής ζωής και την καθολική πεποίθηση. Φάνηκε εξ άλλου
παραπάνω ότι ο Ποσειδώνιος κατέταξε την υγεία ως άγαθόν.
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προηγμένα, άηοπροηγμένα και μήτε προηγμένα μήτε άποπροηγμένα\ ή αλλιώς, αλλά
ίδιο πνεύμα σ ε άδιάφορα όρμής καί άφορμής κινητικά /

στο

άδιάφορα μήθ *άρμης μήτ' άφορμης

κινητικά^ ή αλλιώς σ ε κατ’είδος προηγμένα / κατ' είδος άποπροηγμένα*. Τα υπό εζετα σιν
σε ουτή τη μελετη δίπολα εννοιών εντάσσονται με σαφήνεια και ομοφωνία των
εδαφίων στα προηγμένα / άποπροηγμένα4.1
4
3
2

1 Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ. 11.59: Ήδη δέ τών άδιαφόρων φασί <Στωικο'ι> τα μέν είναι προηγμένα
τά δ ' άποπροηγμένα τά δέ μήτε προηγμένα μήτε άποπροηγμένα. Οτι αυτή η διαίρεση
περιλαμβάνει και τα ψυχικά και τα σωματικά και τα εκτός γίνεται σαφές από τον
λεπτομερή κατάλογο του Διογένη Λαερτιου: Δ ιογ. Λ. Βίοι 7.106: Προηγμένα μέν ουν εϊναι ά και
άξίαν έχει, οΐον έπϊ μέν τών ψυχικών εύφυϊαν, τέχνην, προκοπήν και τά όμοια' επί δέ τών σωματικών
ζωήν, ϋγίειαν, βώμην, ευεξίαν, άρτιότητα, κάλλος και τά παραπλήσια' έπϊ δέ τών έκτος πλούτον,
δόξαν, ευγένειαν και τά όμοια, άποπροηγμένα δ ' έπϊ μέν τών ψυχικών άψυϊαν, άτεχνίαν καί τά όμοια'
έπϊ δέ τών σωματικών θάνατον, νόσον, άσθένειαν, καχεξίαν, ττήρωσιν, αίσχος καί τά όμοια' έπϊ δέ τών
έκτός πενίαν, άδοξίαν, δυσγένειαν καϊ τά παραπλήσια' ούτε δέ προήχθη ούτ' άποπροήχθη τά
οοδετέρως έχοντα. Παραδόζως το γήρας λείπει από το λεπτομερή αυτόν κατάλογο. Η
τελευταία κατηγορία του καταλόγου ούτε δέ προήχθη ούτ'άποπροήχθη τά ουδετέρως έχοντα
αποδίδεται στο Στοβαίο, Εκλ. 2.79.4 με τον εύχρηστο όρο καθάπαξάδιάφορα.
2 Διογ. Λ. Βίοι 7.104: Διχώς δέ λέγεσθαι άδιάφορα' άπαξ μέν τά μήτε προς εύδαιμονίαν μήτε
πρός κακοδαιμονίαν συνεργοΟντα, ώς έχει πλούτος, δόξα, ύγίεια, ισχύς καϊ τά όμοια' ένδέχεται γάρ
καϊ χωρίς τούτων εύδαιμονεΐν, τής ποιάς αύτών χρήσεως εύδαιμονικής ή κακοδαιμονικής. άλλως δέ
λέγεται άδιάφορα τά μ ήθ' όρμής μήτ * άφορμής κινητικά, ώς έχει το άρτίας έχειν έπϊ τής κε<ραλής
τρίχας ή περιττός, ή έκτεϊναι τάν δάκτυλον ή συστεΊλαι, τών προτέρων άδιαψόρων ούκέθ' ούτω
λεγομένων όρμής γάρ έστιν έκεΐνα και άφορμής κινητικά, διό τά μέν αύτών έκλέγεται, <τά δέ
άποκλέγεται>, τών <δ'> έτέρων έπίσης έχόντων πρός αίρεσιν καϊ φυγήν. Η υποδιαίρεση αυτή
προφανώς προσπαθεί να δώσει ευκαμψία στην αρχική διαίρεση όλων σε καλά, κακά και
αδιάφορα. Παρόμοιο πνεύμα και στο Στοβ. Έκλ. 2.82.5.
3 Διογ. Λ. Βίοι 7.102: Αγαθά μέν ουν τάς τ ' άρετάς, φρόνησιν, δικαιοσύνην, άνδρείαν,
σωφροσύνην καϊ τά λοιπά κακά δέ τά ένάντια, άφροσύνην, άδικίαν καϊ τά λοιπά ούδέτερα δέ όσα μήτ
ωφελεί μήτε βλάπτει, οΐον ζωή, ύγίεια, ήδονή, κάλλος, ίσχμς, πλούτος, εύδοξία, ευγένεια καϊ τά
τούτοις ένάντια, θάνατος, νόσος, πόνος, αίσχος, όσθένεια, πενία, άδοξία, δυσγένεια καϊ τά
παραπλήσια, καθά φησιν Εκάτων έν έβδόμφ Περϊ τέλους καϊ Απολλόδωρος έν τή Η θική καϊ
Χρύσιππος, μή γάρ είναι ταύτάγαθά, άλλ άδιάφορα καθ ‘είδος προηγμένα.
4 Διογ. Λ. Βίοι 7.106: Προηγμένα μέν ουν είναι ά καϊ άξίαν έχει, οίον έπϊ μέν τών ψυχικών
εύφυϊαν, τέχνην, προκοπήν καϊ τά όμοια’ έπϊ δέ τών σωματικών ζωήν, ύγίειαν, ήώμην, εύεξίαν,
άρτιότητα, κάλλος καϊ τά παραπλήσια' έπϊ δέ τών έκτός πλούτον, δόξαν, ευγένειαν καϊ τά όμοια,
άποπροηγμένα δ ' έπϊ μέν τών ψυχικών άφυϊαν, άτεχνίαν καϊ τά όμοια' έπϊ δέ τών σωματικών θάνατον,
νόσον, άσθένειαν, καχεξίαν, πήρωσιν, αίσχος καϊ τά όμοια' έπϊ δέ τών έκτος πενίαν, άδοξίαν,
δυσγένειαν καϊ τά παραπλήσια' ούτε δέ προήχθη ούτ'άποπροήχθη τά ουδετέρως έχοντα. Ομοίως και
στο Διογ. Λ. βίοι 7.104: Διχώς δέ λέγεσθαι άδιάφορα' άπαξ μέν τά μήτε πρός εύδαιμονίαν μήτε πρός
κακοδαιμονίαν συνεργοΟντα. ώς έχει πλούτος, δόξα, ύγίεια, ίσχμς καϊ τά όμοια' ένδέχεται γάρ καϊ
χωρίς τούτων εύδαιμονεΐν, τής ποιάς αύτών χρήσεως εύδαιμονικής ή κακοδαιμονικής. άλλως δέ
λέγεται άδιάφορα τά μήθ * όρμής μήτ' άφορμής κινητικά, ώς έχει τά άρπας έχειν έπϊ τής κεφαλής
τρίχας ή περιττός, ή έκτεϊναι τον δάκτυλον ή συστεΙλαι, τών προτέρων άδιαφόρων ούκέθ' ούτω
λεγομένων όρμής γάρ έστιν έκεΐνα και άφορμής κινητικά. διά τά μέν αύτών έκλέγεται, <τά δέ
άποκλέγεται>, τών <δ > έτέρων έπίσης έχόντων πρός αίρεσιν καϊ φυγήν. Ομοίως και Σέξτ. Έμπειρ.
Μαθημ. 11.59: Ήδη δέ τών άδιαφόρων φασί <Στωικοϊ> τά μέν είναι προηγμένα τά δ ' άποπροηγμένα
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Μια περαιτέρω διαφοροποίηση αφορά τα προηγμένα ή καθ'όρμήν ένεργούμενα σε
καθήκοντα

/

παρά

τό

καθήκον

/

ούτε

καθήκοντα ούτε

παρά τό

καθήκον*.

Εδώ

πρωτοεμφανίζεται η φύσις και ο λόγος και η αξιολόγηση τη? πράξης σύμφωνα με
τις αρχέ? τους ή αντίθετα: κστάφύσιν / παρά φύσιν / ούτε κατά φύσιν ούτε παρά φύσιν*1
2.
Έ τσι,

για

την

κατανόηση

της

Ιτωικής

διδασκαλίας

για

τη

λυτρωτική

θανάτωση είναι βοηθητικό η έννοια καθήκον, που αποδίδεται ήδη στο Ζήνωνα3, που
ερμηνεύεται ως η πλέον κατάλληλη πράξη για κάθε περίσταση, ό,τι η φύσις4 και ο
λόγος αίρεϊποιεϊΥ5, και που επεκτείνεται σε όλον τον έμψυχο κόσμο, ακόμη και στα

τά δε μήτε προηγμένα μήτε άποπροηγμένα. τάττεσθαι δ ' έν τοΐς προηγμένοις την τε υγείαν καί τήν
ίσχύν και τό κάλλος, πλοΟτόν τε και δόξαν καί τά έοικότα, έν δέ τοΤς άποπροηγμένοις νόσον καί
πενίαν καί άλγηδόνα καί τά άνάλογα. Ομοίως και Σενέκας, Epist. 82.15. Non enim sic mors indifferens
est quomodo utrum capiilos pares <an inpares> habeas.
1 Διογ. Λ. Βίοι 7.108: Κστωνομάσθαι δ ' ούτως ύπό πρώτου Ζήνωνος τά καθήκον, άπό τού κατά
τινας ήκειν τής προσονομασίας ειλημμένης. Ενέργημα δ ' αύτό είναι ταίς κατά φύσιν κστασκευαϊς
οικεΐον. τών γάρ καθ’ όρμήν ένεργουμένων τά μέν καθήκοντα είναι, τά δέ παρά τά καθήκον <, τά δ '
ούτε καθήκοντα ούτε παρά τόκαθήκον>. Ομοίως Στοβ. Έκλ. 2.79.18 και Στοβ. Έκλ. 2.82.5.
2 Διογ. Λ. Βίοι 7.107: ' Ετι δε καθήκόν φασιν είναι δ πραχθέν εύλογόν <τε> Ιοχει
άπολογισμόν, οίον τό άκόλουθον έν ζωή, δπερ και έπΐ τά φυτά καί καί ζψα διατείνεί όρόσθαι γάρ κάπΐ
τούτων καθήκοντα. Ακολουθούν παραδείγματα: Διογ. Λ. Βίοι 7.108: Καθήκοντα μέν ουν είναι δσα
λόγος α ίρει ποιεΤν, ώς έχει γονείς τιμάν, άδελφούς, πατρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις' παρά δέ τό
καθήκον δέ, όσα μη α ίρει λόγος, ώς έχει τά τοιαύτα, γονέων άμελεϊν, άδελφών άφροντιστεΐν, φίλοις
μή συνδιατίθεσθαι, πατρίδα ύπεροραν καί τά παραπλήσια' ούτε δέ καθήκοντα ούτε παρά τά καθήκον
όσα ούθ' α ίρει λόγος πράττειν ούτ* άπαγορεύει, οΊον κόρφος άνελέσθαι, γραφεϊον κρα τεί ή
στλεγγίδα καί τά όμοια τούτοις.
3 Η δοξογραφία διέσωσε μια Ζηνώνεια ετυμολογία: Διογ. Λ. Βίοι 7.108: Κστωνομάσθαι δ*
ούτως ύπό πρώτου Ζήνωνος τό καθήκον, άπό τού κατά τινας ήκειν τής προσονομασίας ειλημμένης.
4 Πλούτ. Κοιν.ένν. 2.1063d: καί πολλούς μέν έξάγουσι <ΣτωικοΙ> τών σοφών... πολλούς δέ
κατέχουσι τών φαύλων, ώς καθηκόντως αύτοΐς ζήν κακοδαιμονούντας... ου γάρ άγαθοϊς καί κακοΐς δ ει
παραμετρεΐσθαι τον βίον, άλλά τοΐς κατά φύσιν καί παρά φύσιν.
5 Για δοξογραφικούς ορισμούς και παραδείγματα πβ. Διογ. Λ. Βίοι 7.107: Έτι δέ καθήκόν
φασιν είναι ό πραχθέν εύλογόν <τε> ίοχει άπολογισμόν, οϊον τό άκόλουθον έν ζωή, δπερ καί έπΐ τά
φυτά καί καί ζψα διατείνεί όρΟσθαι γάρ κάπΐ τούτων καθήκοντα και Διογ. Λ. Βίοι 7.108: Ενέργημα δ*
αύτό είναι ταϊς κατά φύσιν κστασκευαϊς οικεΐον... Καθήκοντα μέν ουν είναι όσα λόγος αίρει ποιεΐν,
ώς έχει γονείς τιμάν, άδελφούς, πατρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις' παρά δέ τό καθήκον δέ, όσα μή
α ίρει λόγος, ώς έχει τά τοιαύτα, γονέων άμελεϊν, άδελφών άφροντιστεΐν, φίλοις μή συνδιατίθεσθαι,
πατρίδα ύπεροράν καί τά παραπλήσια ούτε δέ καθήκοντα ούτε παρά τό καθήκον όσα ούθ *αίρεϊλόγος
πράττειν ούτ' άπαγορεύει, οίον κόρφος άνελέσθαι, γραφεϊον κρστεΐν ή στλεγγίδα καί τά όμοια
τούτοις και Πλοότ. κοιν.ένν. 2.1063d: καί πολλούς μέν έξάγουσι <ΣτωικοΙ> τών σοφών... πολλούς δέ
κατέχουσι τών φαύλων, ώς καθηκόντως αύτοΐς ζήν κακοδαιμονούντας.
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φυτά1. Εφόσον η εκά στοτε αρμόζουσα πράξη πρέπει να επ ιλέγετα ι, αυτή γίνεται
καθήκον και οδηγός για την εν γ έν ει ηθική2. Μ ε κριτήριο το καθήκον κάθε πράξη
μπορεί να αξιολογηθεί ως κατόρθωμα ή ως ήμάρτημα3.

β. Οι δυσχέρειες

Από τη δεσπόζουσα θέση που κα τέχει η περιφρόνηση του θανάτου στα
σωζόμενα αποσπάσματα4, ευλόγως θα προέκυπτε η θεώρηση της αυτοκτονίας, η
έξαγωγή, σαν δραστικό φάρμακο κατά των δεινών του βίου, ενός

βίου που θα

έπρεπε να είναι μια ευχάριστη εμπειρία: έοικε γάρ, φ ησιν,ό βίος μακρφσυμποσίφ,ένφδοκεΤ
εύωχεϊσθαι ή ψυχή. Από τη σύνθεση των σχετικών αποσπασμάτων όμως προκύπτουν
μια σειρά περιορισμών που βαθμιαία ευ τελίζο υν τη σημασία της εύλόγου έξβγωγής\
i.

Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, ή πρός έαυτοϋς οίκείωσις, και καθολικό είναι και
σύμφωνο με τη φύση’ ο εκούσιος θάνατος βεβαίως το αντιμάχεται. Η αντίφαση
ανάμεσα στην προτροπή της εύλόγου έξαγωγής και στο καθήκον της παραμονής
στη

ζωή,

μπορεί

πλησιέστερος

στο

να

αμβλυνθεί

ζώο

οφ είλει

με
να

το

συλλογισμό,

ακολουθεί

το

ότι

ο

φαύλος,

όντας

ένστικτο-καθήκον

της

αυτοσυντήρησης5, σε αντίθεση με το σοφό, που κατευθύνεται, εκτός από τα

1 Διογ. Α Βίοι 7.107: όΤον τό άκόλουθον έν ζωή, δπερ καϊ έπΐ τά φυτά κα\ καί ζφα διστείνει'
όρΟσθαι γάρ κάπΐ τούτων καθήκοντα. Για τα άφυχα δεν γίνεται λόγος. Για την ευρύτητα της
έννοιας του καθήκοντος πβ. και Ββναη, Stoics and Sceptics, σ. 72-73.
2 Schumaker, 'Duty", ο. 83.
3 Στοβ. Έκλ 2.86.10: παν δέ τό παρά τό καθήκον έν λογικφ ζώψ γινόμενον άμάρτημα είναι' τό
δέ καθήκον τελειωθέν κατόρθωμα γίγνεσθαι. Παραδείγματα πάλι στο Στοβ. Έ κ λ . 2.96.18:
κατορθώματα μέν τό τοια&τα φρονεϊν, σωφρονεΐν, δικαιοπραγετν, χαίρειν, εύεργετεΐν, εύφραίνεσθαι,
φρονίμως περίπατε ΐν, πάνθ δσα κατό τόν όρθόνλόγον πράττεται' όμαρτήμστα δ 'είναι...
4 Έπικτ. Διατρ. 3.22.21. τό σωμάτιον δέ ούδέν πρδς έμέ: τά τούτου μέρη ούδέν πρός έμέ:
θάνατος; έρχέσθωδταν θέλη, είτε δλου είτε μέρους τίνος.Για το ασήμαντο και αναπόφευκτο του
θανάτου και στο Έπικτ. Διατρ. 3.22.23. μή τι άλλο μέλλει γ(νεσθαι ή τό σωμάτιον χωρίζεσθαι καί
ή ψυχή; ούδέν.
5 Για την αυτοσυντήρηση ως επιταγή της φύσης Πβ. Διογ. Λ. Βίοι 7.85: Τήνδέπρώτην
όρμήν φασι τό ζψον ίσχειν έπϊ τό τηρεΐν έαυτό, οίκειούσης αυτό τής φύσεως άπ' άρχής καθά φησιν ό
Χρύσιππος έν τψ πρώτφ Περί τελών, πρώτον, οίκεϊον λέγων είναι παντϊ ζφφ την αύτοΟ σύστασιν καί
την τούτης συνείδησιΥ ούτε γάρ άλλστριώσαι είκός ήν αυτό <αύτφ> τό ζψον, ούτε ποιήσασαν αυτό,
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ένστικτα, και από τον λόγον. Αυτή η αντίληψη είναι ίσως που χαρακτηρίζεται
την έξαγωγή ως εύλογον. Οι πολλοί, οι φαΟλοι οφείλουν να παραμείνουν στη
ζωή’, καθώς για τη Στοά ο θάνατος δεν παύει να είναι φαινόμενονδεινόν*1
2.
η.

Ακόμη και αν αυτή τη δυνατότητα επιλογής κατέχει μόνο ο τήν άρετήν έχων, ο
σοφός3, οι δυσκολίες παραμένουν, δεδομένου πως με τη Στωική διδασκαλία οι
σοφοί,

όπως και οι προκότποντες, είναι ελάχιστοι,

φιλοσόφους4.

Η

εκλογή

έξαγωγής συνεπάγεται

του

λοιπόν

σοφού

ως

αμηχανία,

ακόμα και ονάμεσο στους

υποκειμένου
αν

(και

συνδυαστεί

αντικειμένου)

με

τη

σαφή

της

Στωική

διακήρυξη, ότι κανείς θνητός δεν μπορεί να θεωρηθεί σοφός, με την εξαίρεση
του

Σωκράτη

και

του

Δ ιο γ ένη '

ακόμη

και

αυτός

ο

Χρύσιππος

αυτοπροσδιοριζόταν ως προκότπων5. Η επινόηση του τελευταίου αυτού όρου δεν
βοήθησε

τη

Στοά

να

ξεπεράσει

τις

δυσκολίες:

στα

αποσπάσματα

για

την

έξαγωγή γίνετα ι πάντα λόγος για τον σοφόν και ποτέ για τον προκόπτοντα. Α ν
τα

αποσπάσματα

αυτά

ερμηνευθούν

με

αυστηρότητα,

τότε

καταργείται

αναπόφευκτα, μαζί με την πραγματική υπόσταση του σοφού, π θεωρία για την

μήτ' άλλοτριώσαι μήτ' <ούκ> οίκειώσαι. άπολείπεται τοίνυν λέγειν συστησαμένην αύτό οίκειώσαι
προς έαιηά ούτω γόρ τά τε βλάπτοντα διωθεΤται καί τά οικεία προσίεται.
1
Στοβ. Έκλ. 2.110.9: τοΤς φαύλοις μονήν έν τφβίφ <καθηκόντως γίγνεσθαι>. Πλούτ. κοιν.ένν.
2.1063d: καί πολλούς μέν έξάγουσι <Στωικοί> τών σοφών... πολλούς δέ κστέχρυσι τών φαύλων, ώς
καθηκόντως αύτοϊς ζήν κακοδαιμονούντας. Πλούτ. Στωϊκ,έναντ. 14.1039d: τοΤς φαύλοις καθήκει μένειν
έν τφ ζήν Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1042a: λυσπελεΐ ζήν άφρονα μάλλον. Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1042d:
μένειν αδθις έν τφ ζήν τοΤς κακοδαιμονοΟσιν <γ(νεται καθήκον>.
7
Έπικτ. Έ γ χ . 21. θάνατος καί φυγή καί πάντα τά δεινά φαινόμενα πρό όφθαλμώνέστω σοι
καθ 'ήμέραν, μάλιστα δέ πάντων ό θάνατος.
3 Άλέξ. Άφρ. Περί ψυχής 159.19: ό δέ τήν άρετήν έχων κσταλείποι άν ποτέ τόν βίον τόν μετά
άρετής διό τήν έξαγωγήν τήν εύλογον. Πάλι Άλέξ. Άφρ. Περί ψυχής 160.24: διό γοΟν τήν τούτων
ένδειαν ό τήν άρετήν έχων έαυτόν έξάγει. Πάλι Άλέξ/Αφρ. Περί ψυχής 168.1: ...τφ τήν άρετήν
έχρντι... τόν σοφόν... τφ σοφφ. Και στο Διογ. Λ. Βίοι 7.130: εύλόγως τέ φασιν <Στωικοί> έξάξειν
έαυτόν τού βίου τόν σοφόν. Και Στοβ. Έκλ. 2.110.9: τήν έξαγωγήν τήν έκ τοΟ βίου τοΤς σπουδαίοις.
Και Πλούτ. κοιν.ένν. 2.1063d: καί πολλούς μέν έξάγουσι <Στωικοί> τών σοφών.
4 Πβ. Bevan, Stoics and Sceptics, ο. 70-72.
5 Για ανάλυση της σκοπιμότητας και της έιτουργικότητας της έννοιας του σοφού
στη Στοά Πβ. Bevan, Stoics and Sceptics, ο. 70-72. Γιο την εκτίμηση του Χρύσιππου στη
Στοά χρήσιμη είναι η υηενθύμιση του Διογ. Λ. Βίοι 7.183: ε ί μή γόρ fjv Χρύσιππος, ούκ άν fjv
στοά.
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εύλογον έξαγωγή, nou τόσο απασχόλησε τη Σχολή και υποβαθμίζεται ως δυνητική
απόδειξη της ελευθερίας του ιδεατού και ανυπόστατου σοφού.
Πϊ.

Έ να

σημεία

που

ήδη

από

την

αρχαιότητα

έ γ ιν ε

αιτία

επίθεσης

από

τους

πολέμιους της Σχολής, είναι η αντίφαση, καταστάσεις αδιάφορες για αρετή και
ευδαιμονία να οδηγούν σ ε απαλλαγή από τη ζωή τον σοφόν, πού είναι ήδη
ενάρετος και ευδαίμων, πολύ περισσότερο όταν αυτό γίνεται με την προτροπή
της

αρετής,

που

χαρακτηρίζεται

ως

αύτάρκης πρός εύδαιμονίαν*.

Οι

νεώτεροι

Στωικοί προσπάθησαν να δώσουν μια κάποια απάντηση, ότι δηλαδή η αύτάρκης
άρετή δεν πληθαίνει με το

χρόνο, άρα με την παραμονή στη ζωή, και ότι

τελικώς ο ευδαίμων δεν είναι χαμένος σταματώντας τη ζωή του1
2.
1ν. Ο ξύ πρόβλημα προκύπτει και από την ασάφεια της οριοθέτησης των άδια<ρόρων,
μέχρι που δηλαδή
θάνατο

και

άλγος

από

που

εξ

ίσου

καταστάσεις
Πρόκειται

το

για

ένα

και

και η αναπηρία ζυγίζουν

πέρα

όχι:

όποπροηγμένες

λογικό

αδιέξοδο

ο

πάσχων

κατά
της

την

έχει

περισσότερο

οπό το

να

οε

επ ιλέξει

ταξινόμηση

άρνησης

της

της

Στοάς

δυο

Σχολής3.
για

διαβάθμιση του αγαθού και επιτρέπει από τη μια να γίνονται δηλώσεις

κάθε
για

Στωική θωράκιση στον πόνο45 και από την άλλη να λο γίζετα ι ο πόνος ως αιτία
έξαγωγής*.

1 'Αλέξ. ’Αφρ. Περί ψυχής 168.1: καθόλου δέ, ε ί ή άρετή αύτάρκης πρός τό παρασχέσθαι τόν
βίον ήμών άκρως εύδαίμονα καί μακάριον, πώς εύλογος έξαγωγή τφ τήν άρετήν έχρντι, έν μακαρίφ βίφ
όντι; ώς γόρ άτοπον τό λέγε tv τόν Δία έθέλειν άποθανεΐν, ούτως άτοπον καί τόν έπίσης τούτφ μακαρίως
φντα έαυτόν έξάγειν εύλόγως τοΟδε τοΟ βίου τών μέν σωματικών καί έκτός άδιαφόρων όντων καί μήτε
ποιούντων τήν ευδαιμονίαν μήτε άναφούντων. Και παρακάτω; πώς γόρ εύλογον τήν άρετήν τοΟθ'
ύηοβάλλειν τφ σοφψ;
3
Σενέκας, Ep ist 77Λ: Vita non est imperfecta si honesta est: ubicumque desines, si bene
desinis, tota e st Και Σενέκας, Epist 101.15: Ouam bene vitas referre, non quam diu. Saepe autem in
hoc esse bene, ne diu.
3 Στον Πλούταρχο ανευρίσκεται μια αναφορά σε κάποιο έπί τοσοΟτο... ώστε, αλλά
δεν γίνονται άλλες διευκρινήσεις: Πλοστ. Κοιν.ένν. 4.1060c: οίκειοΟν έπί τοσοΟτο καί άλλοτριοΟν
ώστε τών μέν μή τυγχάνοντας τοϊς δέ περιπίπτοντας εύλόγως έξάγειν.
4 Γρπγ.Ναζιανζ. Έπιστ. 32: άλλ' είναι τόν σπουδαϊον μακάριον, κάν ό Φαλάριδος ταΟρος έχει
καιόμενον. Παράδειγμα εφαρμογής η συμπεριφορά του Ποσειδώνιου, Κικ. Tusc.Dis. 2.61.
5 Διογ Λ. Βίοι 7.174: όνειδίσαντος αϋτφ τίνος εις τό γ7\ρας, ·Κάγώ.» έφη, «άπιέναι βούλομαι'
δταν δέ πανταχόθεν έμαυτόν ύγιαίνοντα περίνοώ καί γράφοντα καί άναγινώσκοντα, πάλιν μένω.·

146

Η λυτρωτική Θανάτωση στην ελληνική αρχαιότητα

γ. Η εξέλ ιξη της πρότασης της εύλόγου έξαγωγής

Η μελέτη της εξέλιξης των απόψεων στη διαδρομή της Σχολή είναι δύσκολη,
καθώς

πολλά

κρίσιμα

αποσπάσματα

είναι

αγνώστου

πατρότητας*1.

Διασώθηκαν

πάντως και αποσπάσματα που αποδίδονται με ασφάλεια στο Ζήνωνα, το Χρύσιππο
τον Επίκτητο και το Μάρκο Αυρήλιο.
Δ εν

υπάρχει,

έτσ ι,

συμφωνία

για

το

αν στην

αφετηρία

της θεωρίας

της

εύλόγου έξαγωγής στέκετα ι ο Ζήνων, ο Χρύσιππος ή η Μ έση Στοά2. Αφού όμως οι
βάσεις

της

άποπροηγμένον/

θεωρίας,

έννο ιες

όπως

άγαθόν/κακόν/ άδιάφορον,

προηγμένον/

καθάπαξ άδιάφορον, καθήκον/παρά τό καθήκον, κατά φύσιν/παρά φύσιν,

σοφός/φαΟλος, κατόρθωμα/άμάρτημα, έχ ο υ ν

αναπτυχθεί ήδη από τους ιδρυτές

της

Σχολής3, αφού οι Κυνικοί, που αναμφίβολα επηρέασαν τη διαμόρφωση της Στωικής
ηθικής4, είχαν ήδη α νάλογες προτάσεις για τη διαφύλαξη της αυτάρκεισς και της
ελευθερίας του σοφού5, τέλος αφού οι ίδιοι οι πρώτοι δάσκαλοι, ο Ζήνων και ο

Παράδειγμα εφαρμογής η εξαγωγή του Κλεάνθη: Ind. Stoic. Here, col 28: όλγήσας δ'ούμικρόν
<Κλεάνθης> τοΟ βίου άπηλλάγη.
1 Ως υποκείμενα των αποσπασμάτων φέρονται αόριστα ο ΐ Στωικοί φιλόσοφοι, οΐ
Στωικοί, οίάπό τής Στοάς, οίάπό τής Ποικίλης, ο ( φιλόσοφοι, ή ακόμη και αύτοϊς, φασίν.
2 Για τον Zeller, Die Philosophie der Griechen, τ, 5, ο. 314, ήδη οι πρώτοι
σχολάρχες είχαν δώσει βαρύτητα στη θεωρία. Αντίθετα για τον A. Bonhoffer, Die Ethik
des Stoikers Epiktet, o. 188), μια ολοκληρωμένη άποψη φαίνεται να υπάρχει μόνο μετά το
Χρύσιππο ή τη Μέση Στοά.
3 Ένα παράδειγμα στο Διογ. Λ. Βίοι 7.108: κστωνομάσθαι δέ ούτως ύπό πρώτου Ζήνωνος τό
καθήκον.
4 Με όλο τα ηροβήματά της πβ. τη διαδοχή στο Διογ. Λ. Βίοι 1.15: Ε ίς δέ Χρύσιππον
ούτω καταλήγει. Σωκράτους 'Αντισθένης, ου Διογένης ό κύων, ου Κράτης ο Θηβαίος, ου Ζήνων 6
Κιτιεύς, ου Κλεάνθης, ου Χρύσιππος.
5 Διογ. άπόσπ. 256 Mullach. Διογένης λέγει, όπ ό Θάνατος ούκ έστι κακόν, ούδέ γόρ αισχρόν.
Ακόμη Πλούτ. Στωϊκέναντ. 14.1039ο: τοΟ Άντισϋένους έπαινον <Χρυσιππος> προφέρεται τό δεϊν
κτΰσθαι νοΟν ή βρόχον. Για τις κυνικές επιρροές στη διαμόρφωση της έννοιας της αυτάρκειας
του σοφού Πβ. και Μπογιόνας, Η πολιτική φιλοσοφία των Κυνικών, σ. 69.
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Κλεάνθης,

έκαναν

πράξη τηνεύλογον έξσγωγήν,

ίσως

είναι

άδικο

να

τους

αμφισβητηθεί η πατρότητα της ιδέας1.
Τέτοιες απόψεις δεν ήσαν εξ άλλου ούτε πρωτότυπες ούτε ξέν ες

για τον

3ο αιώνα, τον αιώνα ακμής της Αρχαίας Στοάς. Στα χρόνια του Κλεάνθη (304-233
π. X.) και στην Αλεξά νδρεια του Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου (2 8 5 -2 46 π. X.)
ε ίχ ε

μεγάλη

ανάπτυξη

επιτυχία

τέτοιων

το

ανάλογο

απόψεων και σε

κήρυγμα
άλλα

του

Ηγησία

του

φιλοσοφικά ρεύματα

ενός να θεωρηθείη εύλογος έξσγωγή ως συνέπεια της

Πεισιθάνατου2. Η
δεν

επιτρέπει αφ1

ανατολικής καταγωγής των

πρώτων Σχολαρχών της Στοάς3 και αφ1 ετέρου να αποδοθεί η πατρότητα τους σε
όψιμους

Στωικούς.

Τέλος σε

κάποιο

απόσπασμα

συναντάται

ο

Κλεάνθης

κατηγορούμενος ότι δεν ε ίχ ε αποχωρήσει από τη ζωή παρά το βαθύ γήρας του4.
Επειδή εκείνα τα αποσπάσματα, που τονίζουν την υποχρέωση του φαύλου για
παραμονή στη ζωή, αποδίδονται στον Χρύσιππο, η αντίφαση εκουσίου θανάτου και
ενστίκτου αυτοσυντήρησης θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπόθεση ότι αυτός ο
αυστηρός

διαχωρισμός

είναι

μια

Χρυσίπηεια

προσθήκη,

αυστηρότερη στάση της Στοάς απέναντι στην εύλογον έξσγωγή5.

που

εγκαινιάζει
Έτσι

φέρεται

μια
ο

1 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, μέσα στα πλαίσια της έξαγωγής# ο χρησμός που δόθηκε
στο Ζήνωνα, Διογ. Λ. Βίοι 7.2: χρηστηριασαμένου αύτοΟ τίπράττων άριστα βιώσεται, άποκρίνασθαι
τύν Θέον, ε ΐ συγχρωτίζοπο τοΓς νεκροΓς. Η ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος ο Ζήνων ήταν όμως
άσχετη με το λυτρωτικό θάνατο: όθενξυνέντα τά τΰινάρχαίωνάναγινώσκειν.
2 Κικέρων, Tusc. 1.34.83.
3 Αμφισβητείται εξ άλλου η εν γένει σημιιτική επίδραση στη Στωική ηθική, που είχε
υησινιχθεί ο Pohlenz, ηβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 186, 397.
4 Διογ. Λ. Βίοι 7.174: όνειδίσαντος αύτψ τίνος είς τό γήρας, «Κάγώ,» έφη < Κλεάνθης >,
•άπιέναι βούλομαι όταν δέ παντσχόθεν έμαυτάν ύγιαίνοντα περινοώ καί γράφοντα καί
άναγινώσκοντα, πάλιν μένω.» Η αντιπαράθεση απόψεων στο χωρίο δείχνει και πόσο ήταν
αντικείμενο συζήτησης ανάλογα ερωτήματα κατά τον 3ο αιώνα η.Χ.
3
Στον Πλούταρχο σώζεται μια έντονη κριτική του Χρύσιππού στις πλατωνικές
υποδείξεις για την ανοξιότητα της ζωής του φαύλου: Πλούτ. ΣτωΙκ.ένοντ. 14.1039d: έν γοΟν
τοΓς περϊ τοΟ Προτρέπεσθαι. τού Πλάτωνος έπιλαμβανόμενος <Χρύσιππος> λέγοντος, ύτι τφ μηδέ
μαθόντι μήδ *έπισταμένψ Q)v, λυσ(τελεί μη Q)v, ταϋτ ‘ είρηκε κατά λέξιΥ ' ό γάρ τοιοΟτος λόγος καί
έαιτΓψ μάχεται καί ήκιστά έατι προτρεπτικός. Πρ&τον γάρ... Παρόμοια κριτική γίνεται και στο
θέο γνι που εξυμνούσε το θάνατο σαν διαφυγή από τη φτώχεια, σύμφωνα πάντα με τη
μαρτυρία του Πλουτάρχου: Πλούτ. Γτωίκ.έναντ. 22.1069.d: ούτως άποδειλιώντα πρός τήν πενίαν
άδιάφορον ουσαν. Πάλι ο Χρύσιππος είναι που φροντίζει να διευκρινίσει ότι και η έξαγωγή
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Χρύσιππος να κάνει προσπάθειες έπιλεαίνειν τήν άτοπίαν περί τών κακόν*1, προβάλλοντας
την κοινή σε φυτά, ζώα και ανθρώπους αυτοσυντήρηση2 και κάνοντας μια υπόδειξη
για

τα

κακά

του

παραπεμποντας

έτσι

βίου
στην

και

την

κακία

ακανθώδη

Στωική

σαν

μορφή

θεοδικία4. Γιά

ή

απόρροια

την

λόγου3,

παρούσα μελέτη

αρκεί η επισήμανση ότι ο πόνος, άρα και η νόσος, δεν επιβάλλεται από τη Φύση
χωρίς σκοπιμότητα, αλλά είναι αναγκαίος για την οικονομία του συνόλου5.
Αυτή η αυστηρότητα θα διατηρηθεί και στους επόμενους αιώνες, με δηλώσεις
κατά της εξαγω γής και με διάθεση υποταγής στη μοίρα: ο Παναίτιος (περίπου 180110 π. X.) δεν έδω σε ιδιαίτερη έμφαση στον ανεδαφικό τύπο του στωικού σοφού6
που κατέχει

το

δικαίωμα της έξαγωγής. Ο

Ποσειδώνιος (135-51 π.Χ.) φαίνεται να

αποκηρύσσει την έξαγωγήν, και αρνείται, παρά τις επώδυνες κρίσεις της ασθένειάς
του

να παραδεχθεί τον

πόνο σαν

κακό7. Μ ετά

το Ιε ν έ κ α , που παρουσιάζεται

επιρρεπής στην αποδοχή κάθε μορφής λυτρωτικού θανάτου8, ο Επίκτητος στον 2ο
πλέον αιώνα μ.Χ. τηρεί πάλι μια επιφυλακτική στάση για την έξαγωγήν9.

είναι άδιάφορον. Πλούτ. κοιν.ένν. 18.1042d: άλλ' ούδ' άλως, φασίν, οίεται δεϊν Χρύσιππος ούτε
μονήν έν τφ βίφ τοΤς άγαθοϊς, ούτ 'έξαγωγήν τοΐς κακοΐς παραμετρεΐν, όλλά τοΓς μέσοις κατά φύσιν.
1 Πλούτ. Στωΐκέναντ. 14.1042c: βουλόμενος ούν <Χρύσιππος> τούτην έπιλεαίνειν τήν άτοπίαν
έπιλέγει περί τών κακών. Μ
έστι δ 'ού ταϋτα προτεροΟντα άλλά δ λόγος, μεθ *ου βιοΟν έπιβάλλει μάλλον
καί ει άφρονες έσόμεθα.
2 Διογ. Λ. Βίοι 7.107: οΐον τό άκόλουθον έν ζωή, όπερ καϊ έπΐ τά φυτά καί καί ζφα διστείνει.
3 Όπως και παραπάνω: Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1042c: βουλόμενος οδν <Χρύσιππος> τούτην
έπιλεαίνειν τήν άτοπίαν έπιλέγει περί τών κακών. "έστι δ *ού ταϋτα προτεροΟντα όλλά ό λόγος, μεθ 'ου
βιοΟν έπιβάλλει μάλλον καί ε ί άφρονες έσόμεθα... ή δέ κακία λογικόν έστι, μάλλον δέ λόγος
ήμαρτημένος.
4 Μόνο μετά από τον Ποσειδώνιο η Στοά παραδέχθηκε ύπαρξη ρίζας κακού στον
άνθρωπο. Πβ. Ββναη, Stoics and Sceptics, σ. 104, όπου και ανάλογο απόσπασμα.
Αναλυτικά για τη Στωική θεοδικία Πβ. Windeiband-Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας ms
Φιλοσοφίας, τ. 1, σ. 227.
5 Πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 287.
6 Πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 334.
7 Κικέρων, Tusc.Dis. 2.61. Πβ Zeller-Nestle, Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, σ.
231.
8 Σενέκας, Epist. 77A : Saepe autem et fortitear desinendum est et non ex maximis causis, nam
nec maximae sunt aquae nos tenant. Η ερμηνεία που δίνει ο Σενέκας στη θεωρία της εύλόγου
έξαγωγής θεωρείται ακραία: Van Hoof, From Autothanosia to Suicide, o. 17.
9 Έτηκτ. Διατρ. 1.9.8-10: υμάς μέν έρχεσθαι λέγοντας Επίκτητε, ούκέτι άνεχόμεθα μετά τοΟ
σωματίου τούτου δεδεμένοι...άφες ήμάς άπελθεΐν δθεν έληλύθαμεν...έμέ δ ' έν τψ <δε> λέγειν δτι *
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Ο Επίκτητος, όταν αναφέρεται στο θάνατο ως φαινόμενον δεινόν, δεν είναι από
φόβο

αλλά

μάλλον

για

άσκηση

ζωής*1.

Αδιαφορεί

επιδεικτικά

για

το

θάνατο23
,

ωστόσο δεν γίνετα ι πεισιθάνατος' η εθελούσια έξοδος παρουσιάζεται περισσότερο
ως

θεωρητική

άνθρωπο,

ως

αυστηρότητα

μορφή

λύτρωσης,

προαίρεσις7

παρά

διασφάλιση
ως

εύκολο

ότι η απόφαση της αποχώρησης

της

ελευθερίας

φάρμακο.

Ο

από τη ζωή

αποφάσεων

ίδιος
δεν

στον

διευκρινίζει
πρέπει

να

με

είναι

πρόχειρη, άνευ πόσης αιτίας4 και να συνυπολογίζει μάλιστα το πένθος των οικείων
και των φίλων. Παραμένει ασαφές τι θα περιελόμβανε η πόσα αιτία, ωστόσο από το
εδάφιο προκύπτει ότι στις φιλοσοφικές σ χ ο λές ε ίχ ε προκύψει το ερώτημα για τις
προϋποθέσεις του εκουσίου θανάτου.
Ενδιαφέρον για την εξέλιξη και την υποβάθμιση της θεωρίας για τον εκούσιο
θάνατο είναι και το γεγονός ότι ο Επίκτητος, σε αντίθεση με την Αρχαία Στοά,
δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερη λέξη για την πράξη της αυτοκτονίας5. Ακόμη κι η τόσο
προσφιλής ατούς παλιότερους Στωικούς έξαγωγή συναντάται μια και μοναδική φορά
στο σωζόμενο έρ γ ο του και πάλι με αλλοιωμένη σημασία6.

άνθρωποι, έκδέξασθαι τόν θεόν, όταν έκεΓνος σημήνη καί άπολύση υμάς τούτης της υπηρεσίας, τότ'
άπολύεσθε πρός αύτόν επί δε τσϋ παρόντος άνάσχεσθε ένοικοΟντες ταύτην τήν χώραν, είς ήν έκεΐνος
υμάς έταξεν*. Πβ. Zeller, Die Philosophie der Griechen, τ. 5, σ. 315 και για την προϊούσα
υποταγή των όψιμων Στωικών στη μοίρα πβ. Zeller-Nestle, Ιστορία τη* Ελληνική*
Φιλοσοφία*, ο. 340.
1 Έπικτ. Έγχ. 21: θάνατος καί φυγή καί πάντα τό δεινά φαινόμενα πρό όφθαλμών έστω σοι
καθ 'ήμέραν, μάλιστα δέ πάντων ό θάνατος.
2 Έπικτ. Διστρ. 3.22.21: θάνατος; έρχέσθω όταν θέλη, είτε όλου είτε μέρους τίνος. Έπικτ.
Διατρ. 3.22.23: μή τι άλλο μέλλει γίνεσθαι ή τό σωμάτιονχωρίζεσθαι καί ή ψυχή; ούδέν.
3 Έπικτ. Διατρ. 2.23.17: τί δλον άναψεϊ τόν άνθρωπον ποτέ μέν λιμφ, ποτέ δ ’ άγχόνη, ποτέ δέ
κατά κρημνοΟ; προαίρεσίς. Το εδάφιο είναι το μοναδικό στον Επίκτητο, όπου γίνεται
αναφορά σε τρόπους αυτοκτονίας.
4 Έπικτ. Διστρ. 2.15.10: άνευ πόσης αΜας έξάγεις ήμΐΥ άνθρωπον έκ τοΟ ζήν, φίλον καί
συνήθη.
5 Έπικτ. Διστρ. 1.9.10: άπελθείν δθεν έληλύθαμεν. 2.23.17: τί άναιρείτόν άνθρωπον.
6 Έπικτ. Διστρ 2.15.10: άνευ πόσης αΜας έξάγεις ήμΊΥ άνθρωπον έκ τοΟ φ ν, φίλον καί
συνήθη. Ο λόγος απευθύνεται οε φίλο, που από επιπόλαια κίνητρα ωθούμενος αποπειράται
να αυτοκτονήσει.
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Ω σ τό σ ο ,
αποτέλεσμα
κριτική

η

της

στην

ασυνέπεια^ αυτή
αλλαγής

με

έξαγωγήν και

στη

τους

διαδρομή

της

αιώνες; ακόμη

και

απαγόρευση

της

στους

Στοάς
ο

δεν

είναι

Χρύσιππος

φαύλους,

μόνο

που κήρυξε

φέρεται

αλλού

ως

ένθερμος υπέρμαχος της λυτρωτικής θανάτωσης: δεΐκτΟσθαινοΟν ή βρόχοι.

δ. Ο Θ εός

Επίμονη
εκδήλωση

προσπάθεια

ελευθ ερία ς1
2,

καταναγκασμού

και

της

Στοάς

ωστόσο

αναγκαστικής

ήταν
οι

να

διακηρυχθεί

προϋποθέσεις

σχεδόν

της

επιλογής.

Η

ότι

η έξογωγή είναι

δημιουργούν

ελευθερία

των

κλίμα
Στωικών

ούτως ή άλλως δημιουργεί προβλήματα κατανόησης: ο,τι και να κάνει ο άνθρωπος,
θα το περιλάβει ο λόγος στην αρμονία του3, ωστόσο μόνο η συναίνεση στο λόγο
θα φέρει την ευδαιμονία, το ύψιστο αγαθό- μια ελευθερία θρησκευτικού τύπου: ο
λόγος οδηγεί όσους συμφωνούν μαζί του και σπρώχνει όσους διαφωνούν.
Ο
άλλη

σοφός, λοιπόν, ε ν ε ρ γ ε ί σύμφωνα με τον Λόγον* ζήτημα συμμόρφωσης σε
υπέρτατη

αρχή

δεν

τίθεται.

Ακόμη

δεν

εξετά ζετα ι

το

ενδεχόμενο

μεταθανάτιας αμοιβής ή τιμωρίας4* από αυτήν την άποψη η αυτοδιάθεση της ζωής
δεν είναι κολάσιμη, όπως θα γίνει αργότερα με το Χριστιανισμό, ε ξ άλλου για τη
Στοά δεν υπάρχει ατομική μεταθανάτια αθανασία της ψυχής5.
Μ όνο
στο

Θ εό

στους πολύ
και

υποταγής

όψιμους Στωικούς θα δημιουργηθεί η ανάγκη απολογίας
στη

Μοίρα,

με

αποτέλεσμα

την

βαθμιαία

άρνηση

της

1 Πλούτ. Στωικ,έναντ. 14.1039Θ.
2 Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ, 5.29: Έάνδέμήέππρέπω σι, τότε καΙτοθ& )νέξιθι, ούτως μέντοι,ώς
μηδέν κακόν πάσχων. Καπνός καί άπέρχομαι... Μέχρι δέ με τοιο&τον ούδέν έξάγει, μένω έλευθερος καί
ούδείς με κωλύσει ποιεΐν, ά θέλω. Πβ Zeller, Die Philosophie der Griechen, τ. 5, σ. 315.
3 Πβ. τον Ύμνο τοΟ Κλεάνθους, Στοβ. Εκλ. 1.1.12.
4 Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ. 11.59: ούκ άν ποτέ τοΟτ* έποίουν, μηδεμιδς αύτοΐς έλπιζομένης μετά
θάνατον ήδονής, εΐμ ή φυσικΟς τό καλόν καί άγαθόν τούτοις τε καϊ πΟν τό γενναΤον άεΐ ζφον άπεσπΟτο
πρός τήν αύιοΟ αϊρεσιν.
5 Γιο τη μεταθανάτια τύχη της ψυχής κατά τη Στοά Πβ. Bevan, Stoics and Sceptics,
σ. 104 και Windelband-Heimsoeth, Εγχειρίδιο loropiot rm Φιλοσοφίαs, τ.1, ο. 218.
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Φιλοσοφικές Θκωρήσας

ςύλόγου έξαγωγης* τόσο στον Επίκτητο1
2 όσο και στο Μάρκο Αυρήλιο3. Έ τ σ ι, αντί
του

διαχωρισμού

των

ανθρώπων

οε

σοφούς

και

φαύλους

η

διδασκαλία

του

Επίκτητου για το λυτρωτικό θάνατο έ χ ε ι ως νέο βασικό αξίωμα την αναφορά στο
θείον, μια αναφορά εντυπωσιακά παράλληλη με τη χριστιανική, που θα δεσπόσει
στη δυτική σκέψη και πρακτική ως τις μέρες μας: η ζωή είναι στα χέρια του θεού
κι εκείνος μόνο έ χ ε ι

το

δικαίωμα πάνω της: δταν έκεΙΥος σημήνη καί άπολύσει ύμΟς

τούτης τής υπηρεσίας. Ο άνθρωπος απλώς ε κ τ ε λ ε ί μια διατεταγμένη θητεία και πρέπει
να αφήνεται με εμπιστοσύνη στα χέρια

του θεού του, έκδέξασθαι τόν θεόν4. Είναι

πρώτη φορά που σ ε εδάφιο εκουσίου θανάτου γίνεται λόγος για τη βούληση του
θεού.
-

Η αναφορά στο θ εϊκ ό

σημείο-σήμα συναντάται και στην Αρχαία

Στοά, αν

και με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο: ε κ ε ί το σήμα του τέλους του βίου είνα ι και
πρόταση έξαγωγής:

ο

άνθρωπος,

ο σοφός

τουλάχιστον,

έχ ει

την

ελευθ ερία

της

απόφασης, υπακούει όμως στο θ εϊκ ό σημείο.

ε. Προϋποθέσεις και κριτήρια

εφαρμογής

1 Για πρωιμότερες ανιχνεύσεις της θεϊκής παρέμβασης Πβ. Cramer, Excerpta Philos.
4.403: ώς προσέταξεν ή Πυθία τινί άποσφάξαι έαυτόν υπέρ τής ίδίας πόλεως.
2 Έπικτ. Διστρ. 1.9.8-10: ϋμΟς μέν έρχεσθαι λέγοντας Επίκτητε, ούκέτι άνεχόμεθα μετό τοΟ
σωματίου τούτου δεδεμένο ι...άφες ήμΟς άπελθεΐν όθεν έληλύθαμεν.,,έμέ δ ' έντφ <δε> λέγε tv ότι "
άνθρωποι, έκδέξασθαι τόν θεόν. όταν έκεΐνος σημήνη καί όπολύση ύμΟς τούτης της ύπηρεσίας, rd r'
άπαλύεσθε πρός αύτόν επ\ δέ τοΟ παρόντος άνάσχεσθε ένοίκοΟντες ταύτην τήν χώραν, είς ήν έκεΊΥος
ΟμΟς £ταξενΛ.
3 Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.29: Τούναντίον γάρ δ ει παραμυθούμενον έαυτόν περιμένειν τήν
φυσικήν λύσιν καί μή άσχάλλειν τη διατριβή, άλλό τούτοις μόνοις προσαναπαύεσθαί ένΐ μέν τψ, ότι
ούδέν συμβήσεταί μοι, δ ούχϊ κατά τήν τών όλων φύσιν έστίν έτέρφ δέ, ότι έξεστί μοι μηδέν πράσσειν
παρά τόν έμόν θεόν καί δαίμονα. ΟύδεΙς γόρ ό άναγκάσων τούτον παραβήναι.
4 Έπικτ. Διστρ. 1.9.8-10. ύμΟς μέν έρχεσθαι λέγοντας Επίκτητε, ούκέτι άνεχόμεθα μετό τοΟ
σωματίου τούτου δεδεμένοι...άψες ήμός άπελθεΐν όθεν έληλύθαμεν.,.έμέ δ ' έν τφ <δε> λέγειν ότι *
άνθρωποι, έκδέξασθαι τόν θεόν, όταν έκεΐνος σημήνη καί άπολύση ύμΟς τούτης της ύπηρεσίας, τότ'
άπαλύεσθε πρός αύτόν επϊ δέ τού παρόντος άνάσχεσθε ένοίκοΟντες ταύτην τήν χώραν, είς ήν έκεΐνος
ύμΟς έταξεν". Από το εδάφιο διαφαίνεται έμμεσα, αλλά καθαρά, πως πολλοί από τους
ακροατές ζητούσαν πιεστικά μια θετική συμβουλή για αυτοκτονία.
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Το

πρώτο

σαφές

κριτήριο

είναι

π ταξινόμηση

του

ενδιαφερομένου

στους

σοφούς ή τους φαύλους\ Δ ε ν αρκεί μάλιστα η εξασφάλιση της ελεύθερης επιλογής
για τους σοφούς, αλλά

τονίζεται η υποχρέωση της παραμονής των φαύλων στη

ζωή1
2.
Παρακάμπτοντας

τις

παραπάνω

δυσκολίες,

στα

αποσπάσματα

προσφέρονται

κάποιες ενδ είξεις για το τι είναι αυτό που θα οδηγήσει τον άνθρωπο, τον σοφόν
έστω ,

στην εύλογον έξαγωγήν. Το κοινό σημείο των προϋποθέσεων αυτών είναι η

απώλεια της δυνατότητας για μια ζωή κατά φύσιν και κατά λόγον, για μια ζωή δηλαδή
εκλογής3

και

αξιοπρέπειας4.

Αναλυτικότερα,

τέτοιες

προϋποθέσεις

μπορούν

να

δημιουργήσουν:
ί.

οι εξω τερικοί κοινωνικοί ανασταλτικοί παράγοντες5 και μάλιστα καταστάσεις
πολιτικής α νελευθερία ς6,

1 Στοβ. Έκλ. 2.110.9: την έξαγωγήν τήνέκτοΟ βίου τοΐςσπουδαίοις... τοΤς φαύλοις μονήν έντφ
βίψ <καθηκόντως γ(γνεσθαι>.
2 Πλούτ. κοιν.ένν. 2.1063d: καί πολλούς μέν έξάγουσι <Στωικοϊ> τών σοφών... πολλούς δέ
κατέχουσι τών φαύλων; ώς καθηκόντως αύτοΐς ζ!)ν κακοδαιμονούντας. Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1039d:
τοΤς φαύλοις καθήκει μένειν έν τψ ζήν. Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1042a: λυσπελεΤ Q)v άφρονα μάλλον.
Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1042d: μένειν αυθις έν τψ ζήν τοΓς κακοδαιμονοΟσιν <γ(νεται καθήκον>.
3 Αλέξ. Αφρ. Περί ψυχής 160.24: διά γοΟν την τούτων ένδειαν <τών κανό φύσιν καί ο(κε(ων> ό
την άρετην έχων έαι/τόν έξάξει ποτέ' ού γάρ διά τό άδυνστεϊΥ έκλέγεσθαι τα&τα ή έξαγωγή, δπερ
έργον τής άρετης, άλλα τψ μή παρεϊναι ά ούκ έπ *αύτή. Ομοίως, Κλήμης Αλεξ. Στρωμ. 4.6.576: ε ίτ ι
τοο πράσσειν <αύτόν> ούτω στερήσειεν αύτόν, ώς μηκέτι όπολελεϊφθαι αύτφ μηδέ ελπίδα τής
πράξεως. Ανάλογες δηλώσεις στο Μάρκος Αύρ. Εϊςέαυτ. 5.29: Μέχρι δέ με τοιοΟτον ούδέν έξάγει,
μένω έλεύθερος καϊ ούδείς με κωλύσει ποιεΐν, ά θέλω. Θέλω δέ κατά φύσιν τοΰ λογικοΟ καί κοινωνικού
ζώου. Ομοίως Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 8.47: Μή οδν λυποΟΓ ού γάρ παρά σέ ή αΜα τού μή ένεργεΐσθαι.
"‘Αλλά ούκ άξιον Q)v μή ένεργουμένου τούτου". Ά π ιθι ουν έκ τού ζήν ευμενής, $ καί ό ένεργών
όποθνήσκει, άμα Λεως τοΤς ένισταμένοις. Ομοίως Σενέκας, De Ira 1.15.2: Portentosos fetus
exstinguismus, liberos quoque, si debiles monstrosique edit! sunt, merglmus; nec ira sed ratio est a
sanis inutilia secernere.
4 Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 10.8: έάν δέ αίσθη, ότι έκπίπτεις καί ού περικρστεϊς, άπιθι θαρρών
είς γωνίαν τινά, όπου κρατήσεις, ή καί παντάπασιν έξιθι τού βίου.
5 Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.29: Έάν δέ μή έπττρέπωσι, τότε καϊ τοΟ ζήν έξιθι, ούτως μέντοι, ώς
μηδέν κακόν πάσχων. Καπνός κα\ άπέρχομαι. Τί αύτό πράγμα δοκεΐς; Μέχρι δέ με τοιοΟτον ούδέν
έξάγει, μένω έλεύθερος καί ούδείς με κωλύσει ποιεΐν, ά θέλω.
6 Cramer, Excerpta Philos. 4.403: ή διά τούς έπισκωμάζοντας τυράννους καί άνσγκάζοντας
ήμάς ή πράττειν αισχρά ή λέγειν τά άπόρρητα.
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η σωματική ασθένεια και αναπηρία, που είνα ι τόσο ανίατος ή επώδυνη, ώστε
δεν επιτρέπει χρήσθαιτήν ψυχήν τφσώματι',

ιίι.

το γήρας1
2,

iv.

η ψυχική νόσος3,

ν.

π φτώχεια, αν και δεν υπάρχει ομοφωνία αποσπασμάτων4,

νι.

το καλό των άλλω ν, των φίλων, των οικείων, της πατρίδας5. Η έξαγωγή ύπέρ
πστρίδος

φαίνεται

δηλώνεται

με

ασύμβατη

σαφήνεια6,

με
και

τον
υπάρχει

κοσμοπολιτισμό
το

της

Στοάς,

παράδειγμα* του

ωστόσο

Κάτωνα

του

Ν εότερου7,

1 Διογ. Α Βίοι 7.130: εύλόγως τέ φασιν <Στωικοί> έξάξειν έαυτόν τοΟ βίου τον σοφόν... κάνέν
σκληρστέρφ γένηται άλγηδόνι ή πηρώσεσιν ή νόσοις άνιάτοις. Ακόμη Cramer, Excerpta Philos. 4.403:
ή διά μακράν νόσον κωλύουσα έπί πολύ όργάνφ χρήσθαι την ψυχήν τψ σώματι.
2 Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 3.1: Εάν γάρ παραληρεΤν άρξηται, τό μεν διαπνεΐσθαι και τρέφεαθαι
καί όρμον καί όσα άλλα τοιαϋτα ούκ ένδεήσεί το δέ έαι/τψ χρήσθαι καί τούς τοΟ καθήκοντος
άριθμούς όκριβοΟν και τά προφαινόμενα διαρθροΟν και περί αύτοΰ τοΟ, ε ί ήδη έξακτέον αυτόν,
έφιστάνειν και όσα τοιαθτα λογισμού συγγεγυμνασμένου πάνυ χρήζει, προαποσβέννυται. Χρή οΰν
έπείγεσθαι ού μόνον τψ έγγυτέρφ τού θανάτου έκάστοτε γίνεσθαι, άλλα καί διά το την έννόησιν τδ>ν
πραγμάτων και την παρακολούθησιν προαπολήγειν.
3 Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 3.1: Εάν γάρ παραληρεΤν άρξηται. Στην ψυχική νόσο πρέπει να
ενταχθεί και ο λήρος των Cramer, Excerpta Philos. 4.403: ή διά λήρον. Σύμφωνα με το Χρύσιππο,
η ψυχική νόσος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αρετής, πβ. Zeller-Nestle, Ιστορία της
Ελληνικής Φιλοσοφίας, ο. 283.
4 Cramer, Excerpta Philos. 4.403: ή διά πενίαν. Στο εδάφιο παρεμβάλλεται μάλιστα ο
στίχος του Θέογνι: χρή πενίήν φεύγοντα καί ές μεγακητέα πόντον. Ωστόσο στον Πλούταρχο
φέρονται οι Στωικοι να επικρίνουν αυτόν ακριβώς τον στίχο: Πλούτ. Κοιν. ένν. 22.1069d: τόν
τοίνυν Θέογνιν αυτοί παντελώς άγενή καί μικρόν ήγοΟνται... Ομοίως Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1039e:
τοΟ Αντισθένους έπαινών (Χρύσιππος) προφέρεται τό δεΤν κτύσθαι νοΟν ή βρόχον... πότε δέ καί ιόν
Θέογνιν έπανορθούμενο "ούκ έδ ει" φησίν, "είπεΐν χρή πενίην φεύγοντα'
5 Cramer, Excerpta Philos. 4.403: άποσφάξαι έαυτόν ύπέρ τής ίδιάς πόλεως, φθοράς τή πόλει
έπικειμένης. Και Διογ. Α Βίοι 7.130: εύλόγως τέ φασιν <Στωικοί> έξάξειν έαυτόν τοΟ βίου τόν σοφόν
καί ύπέρ πστρίδος καί ύπέρ φίλων. Και Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ. 11.59: ύπέρ πστρίδος ή γονέων ή τέκνων.
6 Για τη σχέση του σοφοΟ με την πατρίδα Πβ. και Διογ. Λ. Βίοι 7.108: Καθήκοντα μέν
ουν είναι όσα λόγος αίρει ποιεΐν, ώς έχει γονείς τιμάν, όδελφούς, πατρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις'
παρά δέ τό καθήκον δέ, όσα μή α ίρει λόγος, ώς έχει τά τοιαθτα, γονέων άμελεΐν, άδελφών
άφροντιστεΐν, φίλοις μή συνδιστίθεσθαι, πατρίδα ύπεροράν καί τά παραπλήσια.
7 Η "πατριωτική" αυτοκτονία του στην Υτίκη έγινε αντικείμενο πολλών τιμών από
τους δημοκρατικούς και μιας σιράς εγκωμιαστικών λόγων, ηβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία,
σ. 363.
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νίί. τέλο ς, παρά την έλλειψη άμεσης μαρτυρίας, έμμεσες ενδείξεις επιτρέπουν τη
δικαίωση

και

της

προληπτικής

εξαγω γής,

όταν

διαφαίνεται

η

απώλεια

της

αξιοπρέπειας ή της ορθής κρίσης1.

Σε σχέση
συνεχής

με την θυσία υπέρ των άλλων, πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η

και υπερβολική, μέχρι αυτοθυσίας, φροντίδα

του σοφοΟ για

το σύνολο

δεν προϋποθέτει ανάλογη συναισθηματική συμμετοχή: είναι απόρροια του λόγου και
δεν έχ ει σημασία το μέγεθος του αποτελέσματος. Ο

σοφός εν

τέλ ει δεν έχει

αισθήματα αγάπης, δεν είναι λοιπόν υπερβολικό να θεωρηθεί ατομοκεντρική ακόμη
και

η έξαγωγη υπέρ

χαριτολόγημα
είναι

να

του

βρει

άλλων

ή υπέρ

πατρίδος2.

Επίκτητου, ότι εφόσον

τον

άνθρωπο

Στο

ίδιο

ο θάνατος

πνεύμα

κινείται και

το

είναι αναπόφευκτος, καλό

έπττελοΟντα πρΟξιν γενναίαν

και

όχι

άπεπτοΟντα ή

διαρροιζόμενον3. Στο ίδιο εξά λλο υ σημείο καταλήγει και η θυμοσοφία των

μύθων

του Αισώπου4.
Ενδιαφέρον

έχ ει

η προέκταση

της έννοιας

του όμορφου στην έννοια

του

αγαθού: άν μόνο το όμορφο μπορεί να είναι άγαθόν5, μια ζωή ταλαιπωρημένη δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως άγαθόν:

ζ. Εφαρμογή

1 Ind. Stoic. Here, col 27: ζητεϊν <Κλεάνθης>, μήποτ'ούκάξιοναύτφ, φιλόζωόνδ'ή ταπεινόν.
Ομοίως Μάρκος Αύρ. Ε Ις έαυτ. 3.1: Έόν γάρ παραληρεΤν άρξηται... τό δέ έαυτφ χρήσθαι καί τούς τοθ
καθήκοντος άριθμους άκριβοΟν καί τά προφαινόμενα διαρθροϋν καί περί αύτοο τοθ, ε ΐ ήδη έξακτέον
αυτόν, έφιστάνειν καί όσα τοιαΟτα λογισμοί) συγγεγυμνασμένου πάνυ χρήζει, προαποσβέννυται.
2 Για τις υποχρεώσεις του σοφοΟ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο Πβ. Zeller-Nestle,
Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, σ. 185 και αναλυτικότερο Bevan, Stoics and Sceptics,
α. 65, όπου και παρουσίαση των Στωικών απαγορεύσεων για το αίσθημα της αγάπης.
3 Διστρ 4.10.11-12: 'Αγαθός &ν άποθανή, γενναίαν πρΟξιν έππελών. έπεϊ γάρ δεί πάντως
άποθανεϊΥ, άνάγκη τ( ποτέ ποιοΟντα εΰρεθήναι, ή γεωργοΟντα ή σκάπτοντα ή έμπορευόμενον ή
ύπστεύοντα ή ύπεπτούντα ή διαρροιζόμενον.8 τΐ ουν θέλεις ποιών εύρεθήναι υπό τοθ θανάτου;
4 ΑΙσώπ. ΜΟθ. λύκος και άρνίον: "άίρετώτερόν μοί έστι θεοΟ θυσίαν γενέσθαι ή ύπό σοΟ
διαφθαρηναι.' ό λόγος δηλοΐ, δη οίς έπίκειται τό άποθανανεΙΥ, κρείηων έστί ό μετά δόξης θάνατος.
5 Διογ. Λ. Βίοι 7.101 :Αέγουσιδέ <ΣτωικοΙ> μόνον τό καλόν άγαθόν είναι.
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i. αυτοκτονία
Η εύλογος έξσγωγή δεν έμ εινε απλώς μια θεωρία' έτσι όταν ο Ζήνων έκρινε
ότι ε ίχ ε γεράσει αρκετά, αποχώρησε χωρίς δισταγμό, αρνούμενος τη λήψη τροφής,
άποσχόμενον τροφής (2 62 π. X .)1. Σύμφωνα με το Δ ιογένη Λ αέρτιο το κάλεσμα αυτό
ήταν σαφέστερο: όχι μόνο ένα πέσιμο, μα και ένα κάταγμα στο δάκτυλο και μια
επακόλουθη αναπηρία, έστω συμβολική2.
Η έννοια

αυτή

προβάλλει πιο καθαρά

στην περίπτωση

του

Κλεά νθ η,

που

έδωσε τέλος στη ζωή του (233 π. X.) με αφορμή κάποια πάθηση του στόματος,
επώδυνη

και

πιθανόν

κακοήθη,

με

δυσχέρεια

στπ

λήψη

τροφής

και

ανάλογο

συμβολικό περιεχόμενο3. Η ασιτία φαίνεται ότι ήταν προσφιλής μέθοδος εκουσίου
θανάτου στους

ηλικιωμένους

της αρχαιότητας4. Ενδιαφέρον είνα ι,

ότι ο ίδιος ο

Κλεάνθης σε κάποια άλλη στιγμή των γερατειών του ε ίχ ε αρνηθεί να αποχωρήσει
μόνο και μόνο επειδή ήταν γέρ ος, ορίζοντας μάλιστα και κάποια χρήσιμα, αν και

1 Λουκ. Μακρόβ. 19: όκιω καί ένενήκοντα <έζησεν έτη>, 6ν φασιν είσερχόμενον είς τήν
έκκλησίαν καί προσπταίσαντα άναφθέγξασθαι "if με βοφς;" καί ύποστρέψαντα οίκαδε καί άποσχόμενον
τροφής τελεύτησα* τόν βίον. Ομοιο περιγραφή στοΣτοβ. Εκλ. 3.7.44.
2 Διαγ. Λ. Βίο* 7.28: έτελεύτα δη ούτως* έκ της σχολής άπιών προσέπταισε καί τόν δάκτυλον
περιέρρηξε* παίσας δέ την γην τη χειρί, φησί τό έκ της Νιόβης, έρχομαι' τί μ *αύεις; καί παραχρημα
έτελεύτησεν, άποπνίξας έαυτόν. Το σκηνικό του Διογένη Λαερτίου φαίνεται λιγότερο
αληθοφανές από του Λουκιανού. Το
άποπνίξας έαυτόν ο Zeller, Die Philosophic der
Griechen, τ 5, ο. 314, το αποδίδει ως οπαγχονισμό, ωστόσο στην απόδοση ταιριάζει
περισσότερο το κρότημα της αναπνοής έως την ασφυξία, ερμηνεία που προτιμά ο
Ξενάκης, Χ ίπ π υ δ ε ς κ α ι Κ υ ν ι κ ο ί, ο. 15.
3 Ind Stoic. Here, col 26-28: έξάνθημα γενόμενον περί τό χείλος, 6 τοΤς ίστροϊς έδόκει
κακόηθες είνα ι.. Διονυσίψ είπεν <Κλεάνθης> καιρόν είναι τόν βίον έκτελεΐν... ζητεΤν <Κλεάνθης>,
μήηστ" ούκ όξιον αύτοΟ, φιλόζώόν δ * ή ταπεινόν... άλγήσας δ ' ού μικρόν <Κλεάνθης> τοΟ βίου
άπηλλάγη. Ανάλογη περιγραφή στο Λουκ. Μακρόβ. 19: έννέα καί ένενήκοντα γεγονώς ς>Ομα έσχεν
έπϊ το0 χείλους <Κλεάνθης> καί άποκαρτερΟν... άποσχόμενος αδθις τροφής έξέλιπε τόν βίον.
Ομοίως Στοβ. ΕκΑ_ 3.7.44. Για την ασθένεια του Κλεάνθη Πβ. Διογ. Λ. Βίοι 7.176: Καί rcAci/rp
<Κλεάνθης>τόνδε τόν τρόπον διφδησεν αύτφ τ ό ουλον άπαγορευσάντων δέ t Q v Ιατρών, δύο ήμέρας
άπέσχετο τροφής, καί πως έσχε καλώς ώστε τους Ιατρούς αύτφ πάντα τό συνήθη συγχωρεΤΥ τόν δέ μή
όνοσχέαθαι, άλλ ‘ εύτόντα ήδη αύτφ προωδοποιησθαι καί τάς λοιπός άποσχόμενον τελευτησαι ταύτό
Ζήνωνι, καθά φασί τινες, <όγδοήκοντα> έτη βιώσαντα καί άκούσαντα Ζήνωνος έτη έννεακαίδεκα.
4 Πβ. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide, o. 33.
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ιδιόρρυθμα, κριτήρια ευζωίας /
πάρει

την

απόφαση

της

ευθανασίας1. Ενδιαφέρον είναι ακόμη ότι, ενώ είχ ε

εξαγω γής,

α νέβ α λλε

την

πραγμάτωσή

της

ώσπου

να

εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις σε φίλους2.
Και
θεολογικές

των

δυο

ή

σχολαρχών

κοινωνικές

η

επιλογή

παροτρύνσεις

ή

είναι

αβίαστη

απαγορεύσεις,

με

και

ελεύθερη

την

εξαίρεση

από
της

βραχύχρονης παράτασης που έδωσε ο Κλεάνθης στη ζωή του για να εκπληρώσει
υποχρεώσεις σ ε φίλους. Κοινή είναι και η σημασία που έδωσαν στον οιωνό, στη
συμβολική πρόσκληση του Λ ό γο υ στο άπόσπασμα Λόγου τους.
Μια

γενιά

αργότερα

Χρυσίππου

(2 0 8

π.

X.)

ο

δεν

ευχάριστος
επέτρεφε

θάνατος

τη

του

δημιουργία

τρίτου

σχολάρχπ

παράδοσης*

ο

του

"δεύτερος

ιδρυτής” της Στοάς απεχώρησε με εντελώ ς διαφορετικές συνθήκες, σε αρμονία με
την κριτική στάση που, όπως φάνηκε παραπάνω, τήρησε στο θέμα της εξαγωγής3.
Α ξίζει ωστόσο

να σχολια σθ εί, ότι κατά την δοξογραφία ο Χρύσιππος απεβίωσε

στα εβδομήντα τρία του: αν έφτανε στα εκατό, όπως οι προηγούμενοι σχολάρχες,
πιθανόν και να ακολουθούσε το παράδειγμά τους.
Δυο
δηλητήριο

γ εν ιές
για

αργότερα

άγνωστο

(περί

λόγο,

το

127

δίνοντας

π.

X.)

ευκαιρία

ο

Αντίπατρος

στον

Καρνεάδη

απέρχεται
για

με

ειρωνικά

1
Διογ. Λ. Βίοι 7.174: όνειδίσαντος αύτψ τίνος είς τό γήρας, «Κάγώ,» έφη <Κλεάνθης>,
«άπιέναι βούλομαι' όταν δέ πανταχόθεν έμαι/τόν ύγιαίνοντα περινοΦ καί γράφοντα καί
όναγινώσκοντα, πάλιν μένω.»
7
Λουκ. Μακρόβ. 19: έννέα καί ένενήκοντα γεγονώς φϋμα έσχεν έπΐ τοΟ χείλους <Κλεάνθης>
καί άποκαρτερών, έπελθόντων αύτψ παρ * έταίρων τινών γραμμάτων προσενεγκάμενος τροφήν καί
πράξας περί ων ήξίουν ο ΐ φίλοι άποσχόμενος αΰθις τροφής έξέλτπε τύνβίον.
3
Διογ. Λ. Βίοι 7.184: ΤοΟτον έν τφ Ώιδείφ σχρλάζοντά φησιν Έρμιππος έπΐ θυσίαν ύπό τΟν
μαθητών κληθήναί ένθα προσενεγκάμενον γλυκύν άκρατον καί (λιγγιασαντα πεμπταΐον άπελθεΐν έξ
άνθρώπων, τρία καΐέβδομήκονταβιώσαντ*έτη. Μια πιό ευτράπελη εκδοχή πάλι στο Διογ. Λ. Biot
7.185: Ένιοι δέ φασι γέλωτι συσχεθέντα αυτόν τελευτήσαι. όνου γάρ τό σΟκα αύτψ φαγόντος, είπόντα
τή γραϊ, 'δίδου νυν άκρατον έπιρροφεΐσαι τφ δνφ*, ύπερκσγχάσαντα τελευτήσαι. Το επεισόδιο
φαίνεται απίθανο, ωστόσο δεν είναι ασυνήθιστο, δοξογραφικές μαρτυρίες να παραπέμπουν
σε καίρια σημεία των απόψεων των βιογραφούμενων, πβ. τη μαρτυρία για τους θανάτους
του Ηράκλειτου και του Θαλή.

157

Φιλοσοφικές θεωρήσεις

σχόλια1 και επίδειξη φιλοζωία*2. Μ ε δική του επιλογή και με τρόπο ανά λογο των
πρώτων σχολαρχώ ν, απεχώρησε με ασιτία λόγω γήρατος, μετά από άσωτη ζωή, ο
Διονύσιο*

ο

Κυρηναϊκό*3.
γαλήνια

Μ ετα θεμένο*,
Το

τελ ο *

αποχώρηση4

αποφάσεις

Στωικών

και

του

κάποτε

μαθητή*

Διονυσίου

παρουσιάζει

σχολαρχώ ν.

Από

μαρτυρεί

του

σεβασμό

εντυπωσιακό*
τους

Ζήνωνα

παλιού*

και

στη

ομοιότητες
Στωικους

αργότερα

φιλία
με
ο

και

την

ανάλογες
Σφαίρας

ο

Βοσηοριανός, μαθητής του Ζήνωνα και του Κλεά νθη, που η ζωή του καλύπτει τον
3ο

αιών

η.

X .,

έγραψε

χαμένο

βιβλίο

Περί θανάτου,

είναι

όμως

άγνωστο

πως

ηέθανε ο ίδιο*5.
Περισσότερο

γνω στέ* έγινα ν και περισσότερη απήχηση είχ α ν

σκέψη οι αντίστοιχε*
του

αυλικού

επ ίλογέ*

φιλοσόφου

του Στωικοΰ "άγιου" Κάτωνα

Σενέκα ,

στα

όψιμα

χρόνια

του

του

στη νεώτερη
νεότερου6 και

Στωικισμού.

Κάτι

έχ ει

αλλάξει όμως με την πάροδο των αιώνων και τη μεταφύτευση του Στωικισμού στη
Ρώμη: η έξοδος των δυο επιφανών Ρωμαίων είναι βίαιη και θεατρική7, μακριά από

1 Στοβ. Άνθολ. 4.52.19. Καρνεάδης Αντιπάτρου έαυτόν έξαγαγόντος γέρων &ν δύο κύλικας
έκέρασε, την μέν κωνείου, την δέ οίνομέλπος. Καϊ την τοΟ κωνείου τοϊς λοιποΓς Στωικοΐς είπών
προπίνειν, την τοΟ οίνομέλπος έξέπιε, διαπαίζων την σπουδήν τών έκουσίως έκλειπόντων τόνβίον.
2 Διογ. Λ. Βίοι 4.64: Δειλότερον δέ πως δοκέΓ περί τήν τελευτήν άνεστράφθαι, ότε συνεχές
έλεγεν <Καρνεάδης>, *ή συστήσασα φύσις καϊ διαλύσειΜ αθώ ν τε 'Αντίπατρον φάρμακον πιόντα
άποθανεΐν, παρωρμήθη πρός τό εύθαρσές τής άπαλλαγής καί φησι, *δότε ουν κόμοί" τών δέ είπόντων,
Λτί;Β, 1οίνόμελι," είπεν
3 Διογ. Λ. Βίοι 7.167: άποστάς δέ τοΟ Ζήνωνος <Διονύσιος ό μεταθέμενος> πρός τούς
Κυρηναϊκούς άπετράπη καϊ εις τε τα χαμαιτυπεία είσήει καϊ τδλλ 'άπαρακαλύπτως ήδυπάθει. βίους δέ
πρός τά όγδοήκοντ άσιτίφ κστέστρεψε.
4 Ind. Stoic. Here, col 33: τούς φίλους άσπασάμενος <Διονύσιος ό μεταθέμενος> καϊ καθείς
έαυτόν είς τήν μάκτραν έτελεύτησεν.
5 Διογ. Λ. Βίοι 7.178: Βιβλία δέ γέγραφε <Σφαϊρος ό Βοσποριανός> τάδε*... Περί θανάτου.
6 Για την επίδραση του τέλους του Κάτωνα (46 π. X.) τόσο στη Ρώμη του 1ου
μετά Χριστόν αιώνα, όσο και στη νεότερη σκέψη (Αναγέννηση και Αγγλία του 18ου
αιώνα) Πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 363, 375, όπου και ο χαρακτηρισμός Stoic
Saint.
7 Μετά από μια σύγκρουση με τους δικούς του, που ήθελαν να τον εμποδίσουν και
μια αποτυχημένη απόπειρα με ξίφος, ο Κάτων άνοιξε τα ράμματα της πληγής του: Πβ. την
εξαιρετικά παραστατική περιγραφή του Πλούτ. Κάτων, 68-72: ' Εξελθόντος δέ τοΟ Βούτα,
σπασάμενος <Κάτων> τό ξίφος έωσε μέν ύπό τό στήθος, τή δέ χειρ! κουφότερον διό τήν φλεγμονήν
χρησάμενος, ούκ ευθύς άπήλλαξεν έαυτόν; άλλά δυσθανστΟν έξέπεσε τής κλίνης, καϊ ψόφον
έποίησε... ό δέ Ιατρός προσελθών έπειρΟτο, τών έντέρων άτρωτων διαμεινάντων, ταΟτά τε καθιστάναι
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το κλίμα

των πρώτων διδαζ^άντων, μακριά ακόμη και από τη γαλήνη του πολύ

μ ετα γενέστερ ο υ,
παραστατικό

Ρωμαίου

απόσπασμα

επίσης,

των

Μάρκου

E xce rp ta

Αυρηλίου*1.

Philos.,

η ζωή

Αν,
είναι

σύμφωνα

με

το

συμπόσιο2,

οι

δυο

Ρωμαίοι βγήκαν ανατρέποντας τα τραπέζια και σπάζοντας τις πόρτες.

ϋ. Ευθανασία
Για

την

ευθανασία,

με

το

σημερινό

περιεχόμενο

της

λέζης,

δεν

γίνεται

χωριστά λόγος στη Στοά, ωστόσο το σημερινό νόημα της λέζης ανταποκρίνεται
στο

πνεύμα

των

αποσπασμάτων

της

έξσγωγής3.

Η

νόσος

και

η

αναπηρία

αναφέρονται συχνά ως λόγος έξσγωγής και η εύγηρία ως άγαθόν4.
Βέβαια όλα ανατρέπονται με τη ρητή, πιθανότατα Χρυσίππεια, υποχρέωση του
φαύλου

για

παραμονή

αναχρονισμό, αν

στη

δυστυχισμένη

του

ζωή.

Έ τσι,

με

έναν

άτοπο

υποχρεωνόταν μια στωική επιτροπή ευθανασίας, να πάρει θέση

καί τό τραύμα διαρράπτειν. ώς ουν άνήνεγκεν ό Κάτων καϊ συνεφρόνησε, τόν μέν Ιατρόν άπεώσστο,
ταΤς χερσι δέ τό έντερα σπαράξας καί τό τραύμα έπαναρρήξας άπέθανε. Η εξαγωγή του Σενέκα
είναι ακόμη πιό δραστική: διατομή των φλεβών του, αποτυχία, λήψη δηλητηρίου, αποτυχία,
πνιγμός σε καυτό νερό. Πβ. Ε. Σδράκα, η Στωική φιλοσοφία εις τας συμφοράς του βίου,
σ.120.
1 Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 5.29: Ώς έξελθών ζήν διανοή, ούτως ένταΰθα ζήν έξεστιν. Έόν δέ μή
έπιτρέπωσι, τότε καί τού ζήν έξιθι, ούτως μέντοι, ώς μηδέν κακόν πάσχων. Καπνός καί άπέρχρμαι. Τ(
αυτό πραγμα δοκεΐς; Μέχρι δέ με τοιούτον ούδέν έξάγει, μένω έλεύθερος καί ούδείς με κωλύσει
ποιεϊΥ, δ Θέλω. Θέλω δέ κατά φύσιν τού λογικού καί κοινωνικού ζώου.
2 Cramer, Excerpta Philos. 4.403: έοικε γάρ, φησιν, ό βίος μακρφ συμποσίφ, έν φ δοκέΓ
εύωχεΤσθαι ή ψυχή' καί παρ'όσους τρόπους λύεται τό συμπόσιον, παρά τοσούτους τρόπους γίνονται
και εύλογοι έξαγωγαί.
3 Διογ. Λ. Βίοι 7.130: εύλόγως τέ φασιν <Στω/κοί> έξάξειν έαστόν τού βίου τόν σοφόν καί υπέρ
πστρίδος καί ύπέρ φίλων, κάν έν σκληροτέρρ γένηται άλγηδόνι ή πηρώσεσιν ή νόαοις άνιάτοις.
Πλούτ. Κοιν.ένν. 4.1060c: πηρώσεις, άλγηδόνας, αίσχη, νόσους, ... οίκειοΟν έπΐ τοσούτο καί
άλλστριοϋν ώστε τών μέν μή τυγχάνοντας τοϊς δέ περιπίπτοντας εύλόγως έξάγειν. Η απώλεια της
υγείας είναι μια από τις πέντε αιτίες έξαγωγής: Cramer, Excerpta Philos. 4.403: o l Στωικοί
φιλόσοφοι την φιλοσοφίαν ύπέλαβον μελέτην είναι τού φυσικού θανάτου....ή διά τοϋς
έπισκωμάζοντας τυράννους καί όναγκάζοντας ήμδς ή πράττειν αίσχρά ή λέγειν τά άπόρρητα,.ή διά
μακράν νόσον κωλύουσα έπί πολύ όργάνφ χρήσθαι την ψυχήν τψ σώμστι... ή διά λήρον... ή διά
πενίαν... άποσφάξαι έαυτόν ύπέρ τής ιδίας πόλεως, φθοράς τή πόλει έπικειμένης... ώς προσέταξεν ή
Πυθία τινί άποσφάξαι έαυτόν ύπέρ τής ίδίας πόλεως. Μια κωδικοποίηση των παραπάνω στο:
Σενέκας, Epist. 77A : Non enim vivere bonum est, sed bene vivere.
4 Διογ. Λ. Βίοι 7.98: κοινώς δέ τών άψαθών μικτά μέν έστιν εύτεκνία καί εύγηρία, άπλοΟν δ '
έστίν έπιστήμη.

159

Φιλοσοφικές θεωρήσεις

(και δεν θα μπορούσε να το σρνηθεί, αφού το ενδιαφέρον

για τον πόνο

του

άλλου είναι επιβαλλόμενο), δεν είναι καθόλου βέβα ιο, αν θα συμμεριζόταν την
άγονη αγωνία του ασθενούς. Κι αν ακόμη η επιτροπή των σοφών ε ίχ ε καταφατική
διάθεση,

πάλι θα

έπρεπε

νσ

σποπογιδευτεί από

το

πρόβλημα

της

οριοθέτησης:

πόσο πόνο αξίζει η ζωή και πόση ζωή ο πόνος, με στωική δηλαδή ορο λογία , πότε
είναι πιο αδιάφορος ο πόνος από το θάνατο.
Τα παραπάνω αφορούν την ευθανασία εκείνη που σήμερα λ έγ ε τ α ι εκούσια.
Για

την

άλλη

ύπαρξής

του,

ευθανασία,
είναι

εκείνη

υπερβολικά

του

ασθενούς

αναχρονιστικό

να

που

δεν

έχει

αναμένεται

συνείδηση

στωική

της

απάντηση.

Όμως αφού η αρετή και η κακία, η ορμή και η αφορμή είχ α ν τόση σημασία για τη
Ιχ ο λ ή ,

αφού ο οριακός αυτός

άρρωστος δεν μπορεί να

έχ ει

τέτοιες

ιδιότητες,

ενδεχομένω ς να ήταν πιο εύκολη η κατάφαση της Στοάς στην ευθανασία τέτοιων
περιπτώσεων.
Οι

ίδιες

δυσχέρειες

ερμηνείας

της

στωικής

αντίληψης

για

τη

αυτοκτονία

ισχύουν και γιο την ευθανασία: εκ πρώτης όψεως, τουλάχιστον, είναι προτιμότερη
από ένα θλιβερό θάνατο1. Από την άλλη πλευρά όμως, βασικό δόγμα της στωικής
θεοδικίας είναι η αντίληψη, ότι η α τέλεια του καθ' έκα στον υπηρετεί τελικά την
τελειότητα του όλου, η ασθένεια, λοιπόν, δεν μπορεί να εξετά ζετα ι μεμονωμένα.
Η αδιαφορία για τον πόνο ήταν ομοίως βασικό δόγμα της Στοάς, ως απόδειξη της
κυριαρχίας πάνω οτο σώμα και της παραμυθητικής δύναμης της φιλοσοφίας2.
Ακολουθώντας με συνέπεια το οτωικό δισταγμό ο Επίκτητος, φειδωλός ήδη
για

την

αυτοκτονία,

αποδεικνύεται

αποτρεπτικός

για

ευθανασία. Η άρνηση έρχεται και ξανάρχεται μέσα

ο,τι

στα

θα

λέγ α μ ε

κείμενά

του

σήμερα
και είναι

' Ξενάκης, Χίηηυδες και Κυνικοί ο. 15. Η έγκριση της αυτοκτονίας και της
ευθανασίας δεν είχ ε βέβαια ως αφετηρία το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, όπως έχει
υποστηριχτεί για τον Επίκτητο: "το να μη θες να πεθάνεις είναι να θες να στριμώχνεις
τον κόομο*, πβ. Ξενάκης, Χίηπυδεϊ και Κυνικοί, ο. 35.
2 Porter, "Pain and Suffering", ο. 1577.
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εξαιρετικά δηλωτικά, ότι το JO o κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου των Διατριβών είναι
αφιερωμένο στο θέμα ηώς φέρειν δ ει rhq νόσους. Η νόσο* είναι βέβαια ανεπιθύμητη,
παραλληλίζεται μάλιστα με τύραννον φοβερόν^, ενυπάρχει όμως, όπως κι ο θάνατος,
στην

ανθρώπινη

φύση1
23
· τελικά

η νόσος

είναι

ένα

καθήκον* και ως τέτοιο

δεν

επιτρέπεται να φέρνει ταραχή ή αγανάκτηση στον άνθρωπο4, και μάλιστα είναι μια
ευκαιρία για άσκηση, για καλώς νοσεΐν κα\ καλώς πυρέσσειν5. Ετσι φτάνει η νόσος να
έχ ει θ εϊκή αποστολή6, να γίνετα ι το φυσικό πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο78
,
τον

οποίο

οφ είλει

κανείς,

κι

αυτό

είναι

κάτι

που

τονίζεται,

εΰ καϊ καλώς

προσδέχεσθαΡ.
Πουθενά

δεν

γίνεται

λόγος

για

επίσπευση

αυτού

του

θανάτου:

θάνατος;

έρχέσθω όταν βέλη9 ανεξάρτητα από τη διάρκεια και την ένταση της ταλαιπωρίας από
τη νόσο: αυτό βρίσκεται σε αρμονία, εξ

άλλου, με τη συνολική διδασκαλία του

Επίκτητου, ότι το μέγεθος του προβλήματος δεν έχ ει επιπτώσεις στην ψυχή του10.
Σε αντίθεση με την καρτερική φιλοσοφία του Επίκτητου, ο Σενέκας φαίνεται πιο
ριζοσπαστικός, όταν διδάσκει ότι η ευθανασία είναι αντίδοτο στη σκληρότητα της
νόσου11.

1 Διατρ. 4.12.9: αοΓος τύραννος φοβερός, ποία νόσος, ποία πενία. 3 22,40:
πυρετού... ποδάγρας, όφθαλμίας, δυσεντερίας, τυράννου, πυράς, σιδήρου.
2 Διατρ. 2.8.28: μή οΰν άθάνστον άγήρων, μή τι άνοσον; Ομοίως 3.22.40: ούκ Ιστέ ότι τό
σωμάτιον πυρετού δούλάν έστιν, ποδάγρας, όφθαλμίας, δυσεντερίας, τυράννου, πυράς, σιδήρου,
παντός τού ίσχυροτέρου;
3 Διατρ. 2.5.25: ε ί δ'ώ ς άνθρωπον σκοπείς κα\ μέρος δλου τινός, δι * έκεΐνον τύ δλον νΟνμεν
σοι νοσήσαι καθήκει,.,.πρό ώρας δ έστιν ότ άποθανετν. τίοΰν όγανακτεΐς;
4 Διατρ. 4.12.9: τί έχω περί τά έκτύς ταράσσεσθαι; ποιος τύραννος φοβερός, ποία νόσος, ποία
πενία, ποιον πρόκρουσμα;
5 Έπικτ. Διατρ. 3.10.13: τί έστι καλώς πυρέσσειν; μή θεόν μέμψασθαι, μή άνθρωπον, μή
θλιβέναι ύπό τών γινομένων και Διατρ 3.26.37: τί οΰν άν νοσήσω; Νοσήσεις καλώς.
6 Έπικτ. Διατρ. 2.8.28: άλλ ’άποθνήσκοντα θείως, νοσοθντα θείως.
7 Έπικτ. Διατρ. 3.26.37: Τίδέ καί τό πέρας τής νόσου; - Άλλο τι ή θάνατος;
8 Έπικτ. Διατρ. 3,10.13: εΰκαϊ καλώς προσδέχεσθαι τόνθάνατον.
9 Έπικτ. Διατρ. 3 22.21: τό σωμάτιον δέ ούδέν πρός έμέ: τό τούτου μέρη ούδέν πρός έμέ:
θάνατος; έρχέσθω όταν θέλη, είτε δλου είτε μέρους τίνος.
10 Έγχ. 18: έμοί δέ πάντα αίσια σημαίνεται, έάν έγώ θέλω* δ τι γόρ άν τούτων αποβαίνη, έπ*
έμοί έστιν ώφεληθήναι άπ 'αύτοΟ.
11 "Ο δρόμος για τη μεγάλη ελευθερία*, Επιστολέί 70.14-18. Πβ. Baker, 'The
History of Medical Ethics', o. 855.
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Ό σον

αφορά την αναπηρία, την πήρωσιν, ο Επίκτητο*

δεν

την θεωρεί σ ε

αντίθεση με την Αρχαία Στοά, επαρκά δικαιολογία λυτρωτικού θανάτου. Ο λό γο *
του αποκτά ιδιάζουσα βαρύτητα από το γ εγ ο ν ό *, ότι ο ίδιο*, κατά την παράδοση,
ήταν χω λό*1. Έ τσι ο Επίκτητο* φαίνεται να δίνει λύση στο παλαιό πρόβλημα τη*
Στοά*, δηλαδή εω* πιο βαθμό η νόσο* και η αναπηρία μπορεί να είναι αδιάφορα κι
από ποιο σημείο και πέρα συνιστά λό γ ο λυτρωτικού θανάτου2.
Η

πρόταση

περισσότερο

η

συνακόλουθο*
άνθρωπο

τη*

ανοχή*

προτροπή

για

εζορκισμό*

πάσχοντο

μεν

τη*

την

των
αλλά

σωματική*

αντιμετώπισή

διαδικασιών
με

μειονεξία*
τη*

πρόωρη*

πνευματική

και
ω*

τη*

νόσου,

άθληση*

λύτρωση*,

αρτιότητα

και

ακόμη
και

ο

προϋποθέτουν

υγεία .

Δ εν

είναι

εύκολη η διερεύνηση του υποθετικού ερωτήματος, κατά πόσον θα υποστήριζε τα
ίδια ο Επίκτητο*

και για

νόσου*

που προσβάλλουν

και τον ψυχικό

κόσμο

του

ανθρώπου ή για καταστάσεις τέτοιες που ο ασθενή* δεν έ χ ε ι συνείδηση. Κι αν
ακόμη

ισχύει

το

καθήκει νοσησαι, πώ*

μπορεί

να

επιτευχθεί

το

νοσεΐν θείος καί

άποθνήσκειν Θείος και σε πιο ανθρώπινα μέτρα το καλώς νοσεΐν και το καλώς πυρέσσειν
σε

καταστάσεις

Χρύσιππο είναι

φρενοβλάβεια*
ο μοναδικό*

ή

κώματος;

κίνδυνο*

Η

απώλεια*

φρενοπάθεια
τη*

κατά

τα

μάλιστα
άλλα

κατά

το

αναφαίρετη*

αρετή* του σοφού.
Η ηθική τη* Στοά* πάντοτε στηριζόταν στο διαχωρισμό των σοφών και των
φαύλων. Ακόμη και ο Επίκτητο*, παρά τα εγκώμια για τη φιλανθρωπία του, μοιάζει
να σέβετα ι μόνον τον πνευματικά ώριμο άνθρωπο. Εξ άλλου ποια συμβουλή και
ποια ευχή θα ε ίχ ε να δώσει η παροιμιώδη* φιλανθρωπία του στον καταδικασμένο
άρρωστο: ζωή ή θάνατο;

1 Δκττρ. 3.22. 21: τΐ> σωμάτιον δέ ούδέν πρός έμά τό τούτου μέρη ούδέν πρός έμέ. θάνατος;
έρχέσθω όταν θέλη, είτε όλου είτε μέρους πνός. Να σημειωθεί όμω* ότι αυτό* οι θέσει*
αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 3.12: Περί KuvtapoO.
2 Το ίδιο ερώτημα ουνοντάται ήδη στο θολή: Δΐογ. A Biot 1.34: <θαλης> ούδέν έφη
Θάνατον δ ια φ έρει T O O Q )v . Έϋουν,'έψ η τις, "διά r i ούκ άποθνήσκεις;* V rt, * έφη, βούδέν διαφέρει'.
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ϋί. Βρεφοκτονία
Η αξία του παιδιού για τους Στωικούς ακολουθεί τον Ηράκλειτο1. Πουθενά
στα

σωζόμενα

αποσπάσματα

δεν

συζητείται

η

ευθανασία

νεογνού και του βρέφους, δεν υπάρχει όμως λόγος
αυτές

τις περιπτώσεις

τα κριτήρια της Στοάς

του

προβληματικού

να μην επεκταθούν και σε

για το λυτρωτικό θάνατο: κάποιες

από τις αιτίες της εύλόγου έξαγωγής για λόγους υγείας (άλγηδών, πήρωσις, μακρδ νόσος)
δυνατόν να αφορούν και το νεο γέν νη το και το βρέφος.
Η μόνη ρητή θέση των Στωικών για τη θανάτωση βρεφών ανιχνεύεται στον
Επίκτητο,

ομολογουμένως

Σημειωτέον

ότι

το

με

χωρίο

μεγάλη

έμφαση:

αναφέρεται

στα

αύτά
παιδιά

γενόμενα
των

βϊφαι

ή άποκτεΙΥαι.

Κυνικών

φιλοσόφων,

ανεξαρτήτως υγεία ς, κι είναι έτσι δύσκολο να διακριθεί κατά πόσο αντανακλώνται
θέσεις των αρχαίων ή των όψιμων Κυνικών, της στωικής θεωρίας για τον σοφόν ή
του ίδιου του Επίκτητου.
Απεναντίας

ο

Επίκτητος

καταφέρεται

αλλού2

κατά

του

Επικούρου

ότι

αποδέχεται την έκθεση βρέφους και καταφεύγει στο παράδειγμα της φύσης: αφού
ούτε

τα

πρόβατα

ούτε

οι

λύκοι

εγκαταλείπουν

τα

παιδιά

τους,

ο

άνθρωπος

οφείλει να μην φέρεται με περισσότερη βλακεία από το πρόβατο και περισσότερη
αγριότητα από το λύκο, αλλά να ακολουθεί τη φυσική παρόρμηση και να αγαπά
το γέννημά του.
Στη διδασκαλία αυτή του Επίκτητου για μια συμπεριφορά σύμφωνα με τη φύση,
είναι

ενδιαφέρουσα

η

χρήση

του

"φυσικού"

ρήματος

οτέργειν

αντί

άλλου

δηλωτικού της αγάπης3. Η καταφυγή στη "φυσική λογική" όμως μπορεί να οδηγήσει

1 Σύμφωνα τουλάχιστον με τον Αέτιο: *Αέτ. Συν. όρεσκ. 5.23.1: Ηράκλειτος καί ο ΐ
ΣτωικοΙ δρχεσθαι τούς όνθρώπους τής τελειότητας περί τήν δευτέραν έβδομάδα, περί ήν 6
σπερματικός κινείται όρρός.
2 Έπικτ. Διατρ. 1.23.
3 Amudsen, "Birth of Defective Children", o. 8
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και

ο6

Σενέκας

αντίθετα
για

συμπεράσματα:

να σχολιάσει

την

ίδια

την ευθανασία

επιχειρηματολογία
των μειονεκτικών

ακολουθεί
βρεφών1,

και

ο

χωρίς

τη

συγκατάθεσή τους βέβαια2.
Αναπληρώνοντας

την απουσία άλλων μαρτυριών για

τη θέση

των

Στωικών

όσον αφορά τη βρεφοκτονία, χρήσιμη είναι η διαδρομή μέσα από τις σωζόμενες
θέσεις τους για την αξία των παιδιών, για την έμμεση συναγωγή συμπερασμάτων
σχετικών με το θέμα. Ο
του

σοφού3,

αλλού

είναι

γάμος και η τεκνοποιία άλλου θεωρούνται καθήκον και
άδιάφορσ4,

κι

αλλού

η συμπεριφορά

στα

παιδιά

δεν

συμηεριλαμβάνεται καθόλου στα όσα ό λόγος αίρεί56
. Τα οφειλόμενα συναισθήματα στα
παιδιά αποδίδονται ως φιλοστοργία και σε ένα απόσπασμα οι γονείς οφείλουν να
θυσιαστούν για τα παιδιά τους7.

1 Σενέκ. Detra 1.15.2: Num quis membra sua tunc odit. cum absdditf Non est ilia ira, sod misera
curatio. Rabidos effligimus canes et tnjcem atque immansuetum bovem occidimus et morbidis
pecoribus, ne gregem polluant, ferrum demittimus; portentosos fetus exstinguimus. liberos quoque, s i
debiles monstrosique editi sunt, mergimus; nec ira sed ratio est a sanis inutilia secem ere. Από το
κείμενο είναι εμφανές ότι ο Σενέκας δεν παίρνει ηθική θέση, ούτε συνηγορώντας ούτε
κατορύμενος. Πβ. Amudsen, "Birth of Defective Children", o. 13
2 Ξενάκης, Χίππυδες και Κυνικοί, ο. 35.
3 Διογ. Α Βίοι 7.121: καί γαμήσειν <τόν σοφόν>, ώς ό Ζήνων φησίν έν Πολττείφ, και
ηαιδοποιήσεσθαι. Πάλι Διογ. Λ. Βίοι 7.98: κοινώς δέ ιών άγαθών μικτά μέν έστιν εύτεκνία καί
εύγηρία. άπλοΟν δ *έστιν έπιστήμη. Και Στοβ. Έκλ. 2.109.10: Καί γάρ γαμήσειν καί ηαιδοποιήσεσθαι,
<τάν σοφόν >. άκολουθείν <γάρ> ταΟτα τή τού λογικοΟ ζφου και κοινωνικοί) και φιλαλλήλου
<φύσει>.
4 Κλήμης Άλεξ. 2.ρ503: κατά μεν τούς άπό τής Στοάς άδιάφορον δ τε γάμος ή τε παιδοτροφία.
Ταυτολογία οτο θεοδώρητ. Έλλ,θεραπ. p.176.21(SVF Hi 164): οί δέ <άπό> τί)ς Ποικίλης μέσην
τινά Δδευσαν τοϊς γάρ άδιαφόροις τόν γάμον καί τήν παιδογονίαν συνέζευξαν.
5 Διογ. Α Βίοι 7.108: Καθήκοντα μέν ουν είναι όσα λόγος α ίρει ποιεΐν, ώς έχει γονείς τιμάν,
άδελφούς, πατρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις' παρά δέ τό καθήκον δέ, όσα μη α ίρει λόγος, ώς έχει τά
τοια&τα, γονέων άμελεΐν, άδελφών άφροντιστεΐν, φίλοις μη συνδιστίθεσθαι, πατρίδα ύπεροράν καί τώ
παραπλήσια.
6 Διογ. Α Βίοι 7.120: Δοκεϊ δ* αΰτοΓς <ΣτωικοΓς> καί γονέας σεβήσεσθαι καί άδελφούς έν
δεντέρφ μοίρφ μετά τούς Θεούς. φασί δέ καί την πρός τά τέκνα φιλοστοργίαν φυσικήν είναι αύτοϊς καί
έν φαύλοις μη είναι.
7 Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ. 11.99: ο ί ύπέρ πατρίδας ή γονέων ή τέκνων είς άναίρεσιν έαυτούς
έπιδιδόντες.
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Η Στοά γενικώς έβ λ επ ε φ ε αδιαφορία, τοΓς άδιαψόροις, την παιδογονία και δεν
θεωρούσε την απόκτηση τέκνων πράξη σρμόζουσα στο σοφό1. Μαρτυρείται ωστόσο
και

αντίληψη

ανθρώπου,

για

την

τού λογικού

παιδογονία
ζφου

καί

ως

απόρροια

της

κοινωνικής

κοινωνικού, και συνεπώς

φύσεως

του

ως υποχρέωση και του

σοφού2. Μαρτυρείται εξ ίσου και αντίληψη για την έμφυτη, φυσική, αγάπη για τα
παιδιά: μόνο οι φαύλοι δεν την έχουν3.
Αργότερα

ο

Επίκτητος

θα

αποκηρύξει

την

παιδοποιία

ως

υποχρέωση

του

σοφού: την άποψη αναπτύσσει στο ίδιο κεφάλαιο που μαρτυρείται η θέση για τη
θανάτωση των βρεφών45
: τα παιδιά καθ εαυτό δεν είναι απορριπτέα, γίνονται όμως
τέτοια

για

έν α ν

άνθρωπο

ταγμένο

στην

υπηρεσία

της

κοινότητας,

άρα

κατ'

εξοχήν για ένα φιλόσοφο, για ένα ν ΚυνικόνβασιλέοΡ.
Ακόμη και ο Κυνικός όμως θα μπορούσε να τεκνοποιήσει σε μια υποθετική
(δν ύποθώμεθα) κοινωνία: αποτρεπτική είναι η ύπαρχουσα πόλις και όχι η σοφία του.
Αν

όμως υπήρχε τέτοια κοινωνία, σοφών πόλις, δεν θα υπήρχε ανάγκη κυνίζβίν κι

αυτό δηλώνεται με σαφήνεια6. Επί του παρόντος ο Κυνικός μένει άτεκνος, επόπτης

1 Θεοδωρήτ. 'Ελλην.θερ. 176.21: ο! δέ <άπό> τής Ποικίλης μέσην τινδ ώδευσαν τοΤς γάρ
άδιαψόροις τόν γάμον κα\ τήν παιδογονίαν συνέζευξαν. και Στοβαίου Έκλ 2.114.4: ΕύτεκνεΤν δέ
μόνον τόν αστεΐον, οΟ τι μήν πάντα, δεϊν γάρ τόν εύτεκνούντα άστεΤα τέκνα έχρντα χρήσασθαι
αύτοΐς ώς τοιούτοις.
2 Στοβαίου Έ κλ. 2.109.10: Καί γδρ γαμήσειν καί παιδοποιήσεσθαι <τόν σοφόν>,
άκολουθεΐν <γδρ> ταύτα τή τού λογικού ζφου καί κοινωνικού καϊ φιλαλλήλου <φύσει>.
3 Διογ. Λ. Βίοι 7.174: ΔοκεΤδ* αύτοΐς <Στωικοΐς> καϊ γονέας σεβήσεσθαι καί άδελφοϋς έν
δευτέρφ μοίρφ μετά τούς θεούς, φασί δέ καί τήν πρός τά τέκνα φιλοστοργίαν φυσικήν είναι αύτοΓς καί
έν φαύλοις μή είναι. Δεν διευκρινίζεται άν πρόκειται για τα παιδιά του κάθε ενός ή για τα
παιδιά γενικώς, αν και η συμηαράθεση και άλλων οικείων στο χωρίο μαρτυρεί ότι ο
λόγος γίνεται και για τα παιδιά της οικογένειας.
4 Έπικτ. Διατρ. 3.22: <ΠερΙ Κυνισμοϋ>.
5 Έπικτ. Διατρ. 3.22.79: εΊτα στρατηγία μέν ή σύνταγμα τινα άπείρξει γάμου ή παιδοποιίας
καί ού δόξει ούτος άντ' ούδενός ήλλάχθαι τήν άτεκνίαν, ή δέ τού Κυνικού βασιλεία ούκ έσται
άνταξία;
6 Έπικτ. Διατρ. 3.22.97-68: Γάμος δ ’, έφη, καϊ παΐδες παραληφθήσονται ύπό τού Κυνικού;
-m
A v μοι σοφών, έφη, δψς πάλιν, τάχα μέν ούδ’ήξει τις (χχδίως έπϊ τό κυνίζειν τίνων γάρ ένεκα
άν<α>δέξηται ταύτην τήν διεξαγωγήν; όμως δ*δν ύποθώμεθα, ούδέν κωλύσει καί γήμαι αύτόν
καί παιδοποιήσεσθαι.
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Φ ίΧ οοοψ κέί θεωρήσει*

όμως (ώς Ιατρός) των παιδιών και των οικογενειώ ν

των

άλλω ν1. Αφού

εν

τ ελ εί

θεωρείται πατέρας όλων των ανθρώπων, {Ράντας άνθρώηους πεπαιδοποίήται)2 ο σοφός
δεν είναι ξεκομμένος από την τεκνοποιία: οι πολλοί βάζουν τα παιδιά, εκείνος το
ΔτιοχοπεΙ^ κι η συμβολή του θεωρείται βέβαια, κατά την αντίληψη των Κυνικών και
του Επίκτητου, πιο ουσιώδης3.
Η

στάση

περιφρονητική:

του

Επίκτητου

προς

κακόρρυγχα παιδία4. Ο

τα

παιδιά

φαίνεται

ίδιος,

πιστός

στη

να

θεωρία

είνα ι,
του,

μάλλον
δεν

ε ίχ ε

αποκτήσει παιδιά, συνιστούσε όμως στον επίσης σοφό Δημώνακτα να κάμει.
Ο στωικός σοφός, λοιπόν, δεν έ χ ε ι παιδιά: άντ* αυτού έ χ ε ι την έγνο ια των
παιδιών των άλλω ν, (ήλλάχβαι τήν άτεκνίαν). Ποια θα ήτον η θέση του απέναντι στα
μεΊονεκτικά παιδιά αυτών των άλλω ν; Το έπισκοπετν ήταν στα καθήκοντά του: με
ποιο απάντηση θα αντιμετώπιζε η φιλανθρωπία του το πρόβλημα του νεο γέννητου
βρέφους με προβλήματα υγείας, τέτοια που να μην του επιτρέπουν την πνευματική
ολοκλήρωση;

iv. Έκτρωση

Στη

Στωική

ανθρωπολογία

το

έμβρυο

αντιμετωπίζεται

κατηγορηματικά

σαν τμήμα του μητρικού σώματος (μέρος τής γαστρός) στερούμενο ζωής, ούζφον5. Τη

' * Επικτ. Διατρ. 3.22.72: όν <τόν βασιλέα> δ εϊ τους άλλους έπισκοπεΐν, τους
γεγαμηκότας, τους ηεπαιδοηοιημένους. τΙς καλώς χρήται τ1) αστοΟ γυναικί, τΙς κακώς, τΙς
διαφέρεται, ποία οικία εύσταθεί, ποία ου, ώς Ιατρόν περιφερόμενον καί τών σφυγμών άητόμενον. Η
εγγύτης της συμπεριφοράς του Κυνικού διδασκάλου με εκείνην του ιατρού σημειώνεται ήδη
στον Αντισθένη: Διογ. Λ. Βίοι, 4.4. έρωτηθείς <Άντισθένης> διά τΐ πικρώς τοΐς μαθηταϊς
έηιπλήττει, "καί ο/ Ιατροί,* φησί, *τοϊς κάμνουσιν.” και Διογ. Λ. Βίοι 6.5: όνειδιζόμενός ποτ’ έπί τοΓς
πονηροϊς συγγενέσθαι, “καί ot Ιατροί," φησί, "μετά τών νοσούντων είσίν, άλλ *ού πυρέττουσιν. “
2 Έπικτ. Διστρ. 3.22.81: ε ί μή γαμήσει ή παιδοποιήσεται. άνθρωπε, πάντας άνθρώηους
πεπαιδοποίήται, τούς άνδρας υιούς έχει, τάς γυναίκας θυγατέρας.
3 Έπικτ. Διατρ. 3.22.77-78: Πώς ουν έτι, φησίν, διασώσει τήν κοινω νίανΤόν θεόν σοι,
μείζονα δ ' εύεργετοΟσιν ανθρώπους οΙ ή δύο ή τρία κακόρρυγχα παιδία άνθ' αυτών είσάγοντες ή ο ί
έηισκοποΟντες πάντας κατά δύναμιν άνθρώηους, τΙ ηοιοΟσιν, πώς διάγουσιν, τίνος έπιμελοΟνται,
τίνος άμελοΟσι παρά τό προσήκον;
4 Διστρ. 3. 22.77: .ο.π.
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δοζογραφική αυτή μαρτυρία τςυ Α έτιο υ επιβεβαιώνει ανάλογη και λεπτομερέστερη
του Γαληνού: το

έμβρυο

τρέφεται μεν και μεγαλώνει όπως τα φυτά, δεν έχει

όμως όρμήν καί άφορμήν, τις πιο χαρακτηριστικές δηλαδή για τη ζωή ιδιότητες*1.
Η εμψύχωση γίνετα ι, ήδη σύμφωνα με το Χρύσιππο, κατά τη γέννηση, γίνεσθαι
την ψυχήν όταν τό βρέφος άποτεχθή, με τις πρώτες αναπνευστικές κινήσεις23
, επιχειρείται
μάλιστα ετυμολογία της ψυχής από την ψύξη τήν ψυχήν ώνομάσθαι παρά τήν ψύξιν*, μια
άποψη που επικρίθηκε αργότερα4.
Έ να κύημα χωρίς ψυχή, ένα κομμάτι του μητρικού

οργανισμού: η παρομοίωση

δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την αποδοχή δικαιωμάτων του: η άρνηση ψυχής
και ζωής στο κύημα αναμφίβολα α νοίγει το δρόμο της έκτρωσης, που η απόφασή
της ευλόγως ανήκει στη μητέρα. Ω σ τό σ ο δεν συναντώνται αμεσότερες μαρτυρίες
στα

σωζόμενα

των

Στωικών,

ούτε

και

του

Επίκτητου,

που

να

επιτρέπουν

μια

υποτυπώδη έστω κατανόηση των θέσεω ν τους.

5
Άέτ. Έλλην. *Αρεσκ. 5.15.2; Ο Ι Στωικοϊ μέρος εΐναι αύτό < τό έμβρυον> τής γαστρός, ού
ζφον· ώσπερ γόρ τούς καρπούς μέρη τών φυτών όντας πεπαινομένους άπορρεϊΥ, ούτω καί τό έμβρυον
κοι Πλούτ. Στωϊκ,έναντ. 41.1052f: Τό βρέφος έν τή γαστρΙ φύσει τρέφεσθαι νομίζει <Χρύσιππος>
καθάπερ φστόν.
1 Γαλήν. 7ατρ. όρισμ. Κ.19.451-452: ο ίδ έμ ή είναι ζώον λέγοντες <τό έμβρυον> τρέφεσθαι μέν
αυτό καϊ αύξεσθαι ώσπερ καί τό δένδρα, όρμήν δέ καί άφορμήν ούκ έχειν ώσπερ τό ζψα. Ο Γαληνός
αντιπαραθέτει τη Στωική άποψη στην Αριστοτελική, ότι δηλαδή αρκεί η κίνησις και π
αίσθησις γιο τον ορισμό της ζωής.
2 Πλούτ. Πρώτ.ψυχρ. 2.946: ο ΐ δέ ΣτωΓκοί καί τό πνεύμα λέγουσιν έν τοΐς σώμασι τών βρεφών
τή περιψύξει στομούσθαι καϊ μεταβάλλον έκ φύσεως γ(νεσθαι ψυχήν. Πλούτ. Κοιν.ένν. 46.1084Θ.
ποιούσι δ ' αυτήν <τήν ψυχήν> τή περιψύξει καί πυκνώσει τού σώματος, οϊον στομώσει τό πνεύμα
μεταβαλλόντος έκ φυτικού ψυχικόν γενόμενον
3 Πλούτ. Στωϊκ,έναντ. 41.1052Γ Τό βρέιρος έν τή γαστρϊ φύσει τρέφεσθαι νομίζει
<Χρύσιππος> καθάπερ φυτόν όταν δέ τεχθή, ψυχόμενου υπό τού άέρος καϊ στομούμενον τό πνεύμα
μεταβάλλειν καϊ γίγνεσθαι ζφον δθεν ούκ άπό τρόπου τήν ψυχήν ώνομάσθαι παρά τήν ψύξιν. αυτός
δέ πάλιν τήν ψυχήν άραιότερον πνεύμα τής φύσεως καϊ λεπτομερέστερου ήγεΤται μαχόμενος αύτφ.
4 Πλούτ. Στωϊκ. έναντ. 41.1053d. ό περί ψυχής γενέσεως αύτφ <Χρυσίππφ> λόγος μαχομένην
έχει πρός τό δόγμα τήν όπόδειξιν. γίγνεσθαι μέν γάρ φησι τήν ψυχήν όταν τό βρέφος άποτεχθή
καθάπερ στομώσει τή περιψύξει τού πνεύματος μεταβαλόντος άποδείξει δέ χρήται τού γεγονέναι τήν
ψυχήν καϊ μεταγενεστέρου είναι μάλιστα τφ καί τόν τρόπον καί τό ήθος έξομοιούσθαι τό τέκνα τοΐς
γονεύσι. Πορφύριος, Περί ψυχής 15.813c. πώς δέ ούκ αίσχύνης γέμων ό πνεύμα πώς έχον αυτήν
<scil.την ψυχήν> άποδοδούς, ή πΰρ νοερόν, τή περιψύξει καί οΐον βαφή τού άέρος άναφθέν ή
στομωθέν.
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Η σιωπή των ίσπόσπασμάτων^ηου καλύπτει -τη

βρεφοκτονία

απλώνεται

και

στην έκτρωση. Δ ε ν είνα ι καν βέβα ιο, αν απασχολούσε την ηθική των Στωικών.
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ό. Επίκουρος: ού τόνμήκιστονχρόνονάλλά τόνήδιστονκαρπίζεσθαι

Η φιλοσοφία του Επίκουρου, με έντονη απήχηση, ευρεία διάδοση και αντοχή
πέντε

αιώνων1,

Επίκουρου

και

συνεξετά ζεται
συχνά

έδ ε ιξε
των
με

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

Επικούρειων

εκείνη

παρερμηνεύεται:

των

έτσι,

για

Στωικών.
έχ ει

σε

θέματα

το

λυτρωτικό

Όπως

συμβαίνει

θεωρηθεί

βέβαιη

ηθικής.

Η

θάνατο
και με

θέση

του

είθισται

να

τους

η επικούρεια

Στωικους,

προτίμηση

της

λυτρωτικής θανάτωσης από ένα ν θλιβερό αργό θάνατο2 και έχ ει υποστηριχθεί ότι
ο ίδιος
στην

ο

Επίκουρος

περιφρόνηση

αποτελούσε

αυτοκτόνησε3. Τέτοιες

του φόβου

βασική

αρχή

απλουστευτικές

απόψεις

στηρίζονται

του θανάτου, μηδέν πρός ήμάς είναι τόν θάνατον, που

της

παρηγορητικής

δύναμης

της

φιλοσοφίας

του

Επίκουρου4.
Οι

επικούρειες

περιφρόνηση

του

θέσ εις,

θανάτου

παρά τις
και

την

κοινές

εξύμνηση

αφετηρίες με
του

τις στωικές

σοφού, κατέληγαν

σε

για

την

σαφώς

αποτρεπτικά συμπεράσματα. Για τον Επίκουρο, μόνο ο ΐ πολλοί εξαπατούνται και τη
μια φοβούνται το θάνατο και την άλλη τον θεωρούν ως λύτρωση* απεναντίας ό
σοφός ούτε

φοβάται

το

θάνατο

ούτε

εγκαταλείπει

τη ζωή5. Η αντίθεση

στις

1 Πβ. Long, Ελληνιστική φιλοσοφία, σ. 41-42 και Θεοδωρίδης, Επίκουρος, σ. 8, 165,
με ιδιαίτερη έμφαση στην επιρροή της Επικούρειας φιλοσοφίας στη Ρώμη και την
Παλαιστίνη.
2 Πβ. Nicholson, "Should the Patient Be Allowed to Die?", σ. 8.
3 Πβ. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide, σ. 36. Ωστόσο το σκηνικό του
θανάτου του Επίκουρου, όπως ηεριγράφεται στο Διογένη Λαέρτιο, δεν ηαραπέμεμηει σε
αυτοκτονία.
4 Διογ. Λ. Βίοι 10.124 ( Επιστολή πρός Μενοικέα): Συνέθιζε δέέντψ νομίζειν μηδέν πρός ήμάς
είναι τόν Θάνατον έπεί πάν άγαθόν καί κακόν έν αίσθήσει στέρησις δέ έστιν αίσθήσεως ό θάνατος
και παρακάτω, 10.125: ώστε μάταιος ό λέγων δεδιέναι τόν Θάνατον ούχ ότι λυπήσει παρών, άλλ'δτι
λυπεί μέλλύύν. Με τα ίδια λόγια και στις Κύριες Δόξες: Διογ. Λ. Βίοι 10.139 {Κύρ. δόξ. II): Ό
θάνατος ούδέν πρός ήμάς' τό γόρ διαλυθέν άναισθητεΤ, τό δ 'άναισθητοΟν ούδέν πρός ήμάς.
5 Διογ. Λ. Βίοι 10.125 (Επιστολή πρός Μενοικέα): Ά λλ' ο ί πολλοί τόν θάνατον ότέ μέν ώς
μέγιστον τών κακών φεύγουσιν; ότέ δέ ώς άνάπαυσιν τών έν τψ Q)v <κακών αΙροΟνται. ό δέ σοφός ούτε
παραπεΤται τό Q)v> ούτε φοβείται τό μή 0 )/ ούτε γόρ αύτφ προσίστσται τό ζήν ούτε δοξάζει κακόν
είνα ίτιτόμή Q)v.
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Στωικες

απόψεις

περί

εύλόγου έξαγωγί)ς διασώθηκε

με

κάποια

διάθεση

ειρωνείας:

εκείνοι που αναζητούν τέτοιες αιτίες, θα έχο υ ν μυφόνπαντάπασιν βίο1.
Α ξίζει

να τονιστεί πάλι ότι στην

επικούρεια

αντιμετώπιση

του

λυτρωτικού

θανάτου, όπως εξά λλο υ

και στη στωική, καίριο σημείο είναι ο διαχωρισμός

ανθρώπων

και

φαύλους,

δυο

του

θανάτου.

Ο

σε

σοφούς

συμπεριφοράς στο

θέμα

κατηγορίες
διαχωρισμός

με

διαφορετικό

αυτός

δεν

ήταν

των

κώδικα
έκδηλος

ούτε στον Πλάτωνα ούτε στον Αριστοτέλη2.
Το

ελάχιστα

αποσπάσματα

που

διασώθηκαν

δεν

επιτρέπουν

ικανοποιητική

ανασύσταση της διδασκαλίας, ωστόσο σώζονται μαρτυρίες όπου σαφώς επιβάλλεται
η

καρτερία

και

απαγορεύεται

ο

θάνατος

για

λόγους

υγείας

ή

αναπηρίας,

ανοφέρετοι μάλιστα ως παράδειγμα η τύφλωση34
. Εξ ά λλου, δυο από τις τέσσερες
βασικές ηθικές αρχές της τετραφαρμάκου έχο υ ν ως αντικείμενο και συνοψίζουν το
πρόβλημα της λυτρωτικής θανάτωσης: ο θάνατος είναι μεν αδιάφορος, άνύηοπτος, η
νόσος

όμως

όπως

κάθε

δεινό

είναι

υποφερτή

εύεκκαρτέρητος*

Οι

άλγηδόνες εν

τελεί μπορούν να έχο υ ν και χρήσιμες συνέπειες, ως άσκηση στις δυσκολίες
βίου5' η θέση αυτή μαζί με την απαίτηση από το σοφό

του

να παραμένει σ ε κάθε

περίπτωση σοφός6, παραπέμπει στην όψιμη Στωική άποψη του νοσεϊν θείως. Εξ άλλου
η

αναζητούμενη

από

τους

Επικούρειους

αστάρκεια

ως

άγαθόν μέγα

μπορεί

να

παρηγορήσει σε καταστάσεις ελλειμματικής υγείας7.

προσφών 38 : Μικρός παντάπασινψ πολλάI αΜαι εύλογοι εις έξαγωγήνβ(ου.
2 Ο διαχωρισμός δεν είναι άσχετος με τον "υπεροπτικό" επικούρειο και στωικό
ισχυρισμό ότι η φιλοσοφία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της αρετής, ηβ. Dodds, Έλληνες
και παράλογο, ο. 200.
3 Δ ιογ. Α Βίοι 10.119: άλλά καί πηρωθέντα τάς όψεις μεθέξειν <τόν σοφόν> αστού τού βίου*
ώ ςέντί) αστήφησι.
4 Pap. Here. 1005 col 4: καί πανταχύ παρεπόμενον ή τεχραφάρμακος' ύφοβον ο θεός,
άνύτκχττον ό Θάνατος, καί τάγαθόν μέν εύκτητον, τό δέ δεινόν εύεκκαρτέρητον.
5 Έ π ικ . προσφών. 73: Καί τό γενέσθαι τινάς άλγηδόνας περί σΘμα λυσττελεΓ πρός φυλακήν
τ&ν όμοειδών.
6 Δ ιο γ . Α Βίοι 10.121: m i καθ 'ύπνους δέ δμοιον έσεσθαι <τόνσοφόν>.
7 Δ ιο γ . Α Βίοι 10.130 { ' Επιστολή πρός Μενοικέα): Καί την αστάρκειαν δέ άγαθόν μέγα
νομΖρμεν, ούχ Λ α πάντως το ίς όΑ/γοις χρώμεθα, άλλ * όπως έάν μή έχομεν τό πολλά, τοΓς όλίγοις
άρκώμεθα
1 Ε π ικ .
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Ομοίως τα γηρατειά δεν είναι δυστυχία άξια λύτρωσης1, αντιθέτως ο γέρων
βεβιωκώς καλώς

θεωρείται

μακαριστός2.

Σε

δηλωμένη

αντιπαράθεση

προς

τους

Κυνικούς, η φτώχεια θεωρείται πιο επικίνδυνη για το σοφό από την ασθένεια3.
Α λλο ύ όμως τονίζεται με έμφαση η προθανάτια ταλαιπωρία του Ηρακλή4, μια
έμμεση ένδειξη
απεριόριστη.

ότι και η καρτερία στην ανίατη ασθένεια δεν μπορεί να είναι

Παρά

την

βασική

απαγόρευση

του

εκούσιου

θανάτου

διαφαίνεται

κάποια ελαστικότητα σ ε ακραίες καταστάσεις όνάγκης, δεν σχολιάζονται ωστόσο οι
καταστάσεις αυτές5. Η μόνη μαρτυρία, όπου μαρτυρείται σαφής προτροπή εκουσίου
θανάτου αφορά την περίπτωση της θυσίας υπέρ φίλων6, προφανώς σ ε εναρμόνιση
με την Επικούρεια αποθέωση της φιλίας.
Ο

Επίκουρος

δεν

ήταν

τόσο

κατηγορηματικός

στις

απόψεις

του,

όσο

οι

Στωικοί: και θεωρούσε άνισα τα όμαρτήμστα, άρα και τα κακά, και αντιμετώπιζε την
υγεία

κατά περίπτωση, ά λ λ ο τ ε

αντιτάχθηκε γενικώς

ως άγαθόν και ά λλο τε

ως όδιάφορον7. Μ ολονότι

στη λύτρωση με το θάνατο, φρόντισε να τονίσει ότι δεν

είναι μόνο η μακροβιότητα άγαθόν αλλά και η ποιότητα της ζωής, ού τόν μήκιστον
χρόνον άλλά τόν ήδιστον καρπίζεσθαι, αφήνοντας έτσι να διαφανεί ότι και η με κάθε

1 Διογ. Λ. Βίοι 10.126 (Επιστολή πρός Μενοικέα): Ό δέ παραγγέλων τόνμέν νέον καλώς ζήν,
τόν δέ γέροντα καλώς κσταστρέφειν, εύήθης έστίν ού μόνον διό τό τής ζωής άσπαστόν, άλλά καί διό
τό τήν αύτήν είναι μελέτην τού καλώς ζήν καί τού καλώς άποθνήσκειν.
2 Έπικ. προσφών. 17: Ού νέος μακαριστός άλλά γέρων βεβιωκώς καλώς’ ό γόρ νέος άκμή
πολύς ύπό τής τύχης έτεροφρονών πλάζεται' ό δέ γέρων καθάπερ έν λιμένι τφ γήρφ καθώρμικεν, τό
πρότερον δυσελπιστούμενα τΦν άγαθών άσφαλεϊ κστακλείσας χάρτη.
3 Διογ. Λ. Βίοι 10.119: ούδέ κυνιεϊΥ, ώς έν τή δεστέρφ Περί βίων ούδέ πτωχεόσειν. άλλά καί
πηρωθέντα τός όψεις μεθέξειν <τόν σοφόν> αύτοΟ τού βίου.
4 Αν και στο σχετικό εδάφιο το ζητούμενο είναι η απόδειξη του πόσο φυσική
είναι η προσπάθεια αποφυγής του πόνου και απόκτησης της ηδονής: Διογ. Λ. Βίοι 10.137;
αύτοπαθώς ούν φεύγομεν τήν άλγηδόνα. ίνα καί ό Ηρακλής κσταβιβρωσκόμενος ύπό τοΟ χπώνος βοφ.
5 Έπικ. προσφών. 9: Κακόν όνάγκη, άλλ 'ούδεμία άνάγκη ζήν μετά όνάγκης.
6 Διογ. Λ. Βίοι 10.119: καί ύπέρ φίλου ποτέ τεθνήξεσθαι <τόν σοφόν>.
7 Διογ. Λ. Βίοι 10.120: δοκεϊ δ* αύτοϊς όμαρτήμστα άνισα είναι, καί τήν ύγίέιαν τισϊ μέν
άγαθόν, τισϊ δέ όδιάφορον.
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προσπάθεια ηοράταση τη* ζωή* έ χ ε ι και αυτή τα όριά τη*1. Εξ άλλου ο θάνατος
e ivai

η αναπόφευκτη

κατάληξη

γιά

όλους

τους

ανθρώπους23
, και

η μελέτη

του

καλώς ζήν είνοι η ίδια με εκείνη του καλώς άποθνήσκεΐ]^.
Ο ίδιο* ο Επίκουρος πέθανε εβδομήντα δυο ετών το

270

π.Χ., οκτώ έτη

πριν τον Ζήνωνα, μετά από μια βραχεία νόσο, πίνοντας και συζητώντας ήρεμα με
του* φίλους του* στο σχετικό χωρίο του Δ ιογένη Λαέρτιου δεν διαφαίνεται καμιά
πρόθεση εκουσίου θανάτου4. Ω στόσο η σύντομη έστω νόσος του ήταν σημαντικό
επώδυνη και η υγεία του γενικώς δεν ήταν εξαιρετική, όπως τουλάχιστον αφήνεται
να εννοηθεί στο

χαμένο έργο

άρρωστίας5. Σε

ένα

νόσων6, Και

κληρονόμος

ο

από

του μαθητή του Μητρόδωρου Περί τής Επικούρου

τα συγγράμματα
του

του ο Επίκουρος

Επίκουρου,

ο

Έρμαρχος,

ε ίχ ε

πέθανε

α σχοληθεί Περί
από

παράλυση,

ωστόσο δεν υπάρχει καμιά νύξη για εκούσιο θάνατο7.
Έμμεση μαρτυρία για τη στάση των Επικούρειων στη βρεφοκτονία αποτελεί η
μομφή του Επίκτητου, ότι απέτρεπαν
έκθεση
Λ α έρτιο,

βρεφών8. Εξ
ο

Επίκουρος

την απόκτηση παιδιών και αποδεχόταν

άλλου,

σύμφωνα

και

δεν

συμφωνούσε

με

στην

τον

περισσότερο

απόκτηση

παιδιών

φιλικό
από

την

Δ ιο γένη
το

σοφό,

* Δισγ. Λ. Βίοι 10.126 (Επιστολή πρός Μενοικέα): ώσπερ δέ τό σττίον ού τό πλεΐον πάντως
άλλό τό ήδιστον αίρεΤται <τόν σοφόν>, οστω καί τόν χρόνον ού τόν μήκιστον άλλό τόν ήδιστον
καρπίζεται.
2 Έπικ. προσφών. 31: Πρός μέν τδλλα δυνατόν άσφάλειαν πορίσασθαι, χάριν δέ θανάτου
πάντες άνθρωποι πόλιν άτείχιστον οίκοΟμεν.
3 Διογ. Λ. Βίοι 10.126 (Έ π . Μενοικ.): την αυτήν είναι μελέτην τοΟ καλώς ζήν καί τοΟ καλώς
άποθνήσκειν.
4 Διογ. Λ. Βίοι 10.15-16: έτη βιώσαντα <Έπ(κουρον> δύο πρός τοϊς έβδομήκοντα...
τελεύτησαι δ* αυτόν λίθφ τών ούρων έπισχεθέντων, ώς φησι καϊ Έρμαρχος έν έπκπΌλαϊς, ήμέρας
νοσήσαντα τετταρεσκαίδεκα. ότε καί φησιν Έρμιππος έμβάντα αυτόν εις πύελον χαλκήν κεκραμένην
ύδστι θερμφ καί αίτήσαντα άκρατον βοφήσαι τοϊς τε φίλοις παραγγείλαντα τών δογμάτων μεμνήσθαι
ουτω τελεύτησαι.
5 Διογ. Λ. Βίοι 10.24: Βιβλία δέ έστι τοΟ Μητροδώρου τάδε... Περί τής Επικούρου
άρρωστίας,.
6 Διογ. Λ. Βίοι 10.27-28: καί τό συγγράμματα μέν Έπικούρφ τοσαθτα καί τηλικαΟτα, ων τό
βέλτιστά έστι τάδε. . . . Περί νόσων δόξαι πρός Μίθρην.
7 Διογ. Λ. Βίοι 10.24: Έτελεύτα δέ < Έρμαρχρς> παραλύαει, γενόμενος Ικανός άνήρ.
8 Διατρ. 1.23, ηβ. Θεοδωρίδης, Επίκουρος, σ. 283.
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ούτε ρτο

γάμο του1. 1Ανι ευσταθεί αυτύ η μαρτυρία, η στάση του

Επίκουρου πρέπει να αποδοθεί στην προάσπιση της αυτάρκειας του σοφού2.

1 Διογ. Λ. Βίοι 10.119: Καί μήν καί γαμήσειν καί τεκνοποιήσειν τόν σοφόν, ώς Επίκουρος έν
ταΐς Διαπορίαις καί έν ταΐς Περϊ φύσεως. κατά περίοτασιν δέ ποτέ βίου γαμήσειν. Με την ίδια
ακριβώς έκφραση ο Διογένης Λαέρτιος, Βίοι 7*21, αντιπαραθέτει τη συναίνεση των
Στωικών για την τεκνοποιία του σοφού.
2 Πβ. Θεοδωρίδης, Επίκουροι, σ. 283, όπου και η ερμηνεία της στάσης του
Επίκουρου με την απόρριψη του ένστικτου της πατρότητας ή της μητρότητας.
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7 . Παράλληλες θεωρήσεις: ή συστήσασα φύσις και διαλύσει,

Παράλληλα με την Κυνική, την Επικουρική και τη Στωική ενασχόληση με
το θάνατο και τη λύτρωση μέσω του θανάτου, ανάλογη διάθεση διαπιστώνεται και
στην εξέλ ιξη των ήδη υπαρχουσών σχολώ ν' προφανώς το ερώτημα του λυτρωτικού
θανάτου

προβάλλει

ομοιόμορφα

σε

όλη

την

ελληνιστική

φιλοσοφία1.

Θα

ήταν

πάντως απλοϊκή η άποψη ότι η σχετική συζήτηση είναι γέννημα του τέλους του
4ου αιώνα2. Βασικό εμπόδιο στη διερεύνηση των παραλλήλων αυτών θεωρήσεων
της ελληνιστικής φιλοσοφίας είναι η έλλειψη μαρτυριών.
Ό σ ο ν αφορά την Ακαδημία, ηαρατηρείται από το τέλο ς του 4ου αιώνα μια
αυξανόμενη έμφαση στην πρακτική ηθική διδασκαλία3. Ανάμεσα

στους εξέχ ο ν τ ες

εκπροσώπους της, αν ο Σπεύσιππος αυτοκτόνησε λόγω γήρατος και κατηγορήθηκε
γι'

αυτό

ως

ανάξιος

του

Πλάτωνα,

ο

επόμενος

σχολάρχης

της

Ακαδημίας

Ξενοκράτης, σύγχρονος πια του Δ ιο γένη

του Κυνικού, προφανώς ασχολήθηκε με

το θέμα

λυτρωτικού

του

θανάτου

γενικώς

και

του

ειδικότερα

τόσο,

αφιερώσει δυο Βιβλία, Περί θανάτου και Περί έκουσίου στην ηραγμάτευσή

ώστε

να

του4. Το

περιεχόμενο των βιβλίων παραμένει άγνω στο, το ίδιο και οι σχετικές θέσεις του
Ξενοκράτη* εύλο γο είναι όμως να διατήρησε η Ακαδημία, για όλη τη διάρκειά της,
την ίδια αρνητική στάση με τον Πλάτωνα απέναντι στην αυτοκτονία.
Επιγραμματικά

ο

Καρνεάδης,

εξέχ ω ν

εκπρόσωπος

της

Νεότερης

Ακαδημίας,

θεώρησε την παρέμβαση στο θάνατο ως παρέμβαση στη φύση, ή συστήσασα φύσις και

1 Για τα χρονικά όρια του όρου 'ελληνιστικός* οπό το 323 μέχρι το 31 η. X. και
γιά τη συνέχεια της πρώιμης ελληνιστικής φιλοσοφίας με την προγενέστερη Πβ. Long,
Ελληνιστικά Φιλοσοφία, σ. 17, 20.
2 Πβ. Θεοδυρίδης, Επίκουρος, ο. 349, όπου και η άδικη απόδοση απλοϊκής και
Θολής επιχειρηματολογίας στον Πλάτωνα και τον Αριατοτέλη* οι θεοεις των τελευταίων,
τουλάχιστον όσον αφορά το ερώτημα της λυτρωτικής θανάτωσης, ήταν σαφείς.
3 Πβ. Long, Ελληνιστικά Φιλοσοφία, σ. 149.
4 Διογ. Α Βίοι 4.12: Καί πλεϊστα όσα καταλέλοιπε <Ξενοκράτης> συγγράμματα καί έπη καί
παραινέσεις, ά έστι τα&τα...Περί τοΟ παιδίου α\..Π ερΙ θανάτου α*. Περί έκουσίου σ'...
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διαλύσει,

σύμφωνα

τουλάχιστον

μ€

το

χαριτωμένο

είναι

συμβατή

επεισόδιο

που

παρέδωσε

ο

%

Διογένης

Λ α έρτιος1. Η θέση

αυτή

με

την

εμμονή

της

νεότερης

Ακαδημίας στο αξίωμα της παλαιός για τη ζωή σύμφωνα με τη φύση και φέρνει για
μια φορά ακόμη τον Καρνεάδη αντίθετο με τις Στωικές απόψεις2.
Εκ παραλλήλου, η αρχή της αυτάρκειας που τόσο καθόρισε τη στωική θέση
σε θέματα λυτρωτικού θανάτου ε ίχ ε αναπτυχθεί ήδη εξαιρετικά από το Στίλπωνα
Μ εγα ρέα, που υπήρξε δάσκαλος του Ζήνωνα και που σε βαθύ γήρας επιτάχυνε το
θάνατό του μέσω οινοποσίας3.
Παράλληλα
Σχολής,
των

τον

με

εκούσιο

τελευταίω ν

της

το

Στίλπωνα,

θάνατο

εκπρόσωπο

επ έλεξε

Ηλιο-Ερετρικής

και ο

Σχολής

των

τελευταίω ν

Μενέδημος
λίγα

μόλις

της

Ερετριεύς,
χρόνια

Μεγαρικής
εκπρόσωπος

αργότερα.

Δ εν

υπάρχει δοξογραφία συμφωνία για τα αίτια που οδήγησαν το Μενέδημο τόν βίου
καταστρέφειν στην αυλή του Αντιγόνου
για κλοπή ιερών σκευών του

Γόνατά4. Ασχέτω ς

Αμφιαραείου, που έθ ιξε

αν ήταν η κατηγορία

την προσωπική αξιοπρέπεια

του ή αν ήταν η εγκατάσταση τυραννιών στην πατρίδα του που τον προσέβαλε
ως

κοινωνικό

άνδρα,

φαίνεται

ότι

ο

Μενέδημος

προπαρασκεύασε

επιμελώς

το

θάνατό του, τακτοποιώντας προηγουμένως τις οικογενειακές του εκκρεμότητες5.
Από τη σχολή

του Αρίστιππου, τέλο ς, προέρχεται ο εντυπωσιακός Ηγησίας

που προέτρεπε, αποτελεσματικά μάλιστα, το ακροατήριό του σε αυτοκτονία6.

1 Δ toy. Α. Βίοι 4.64: Δειλότερον δέ πως δοκεί περί την τελεστήν άνεστράφθαι, ότε συνεχές
έλεγεν <Καρνεάδης>, ” ή συστήσασα φύσις καί διαλύσει“. Μαθών τε Αντίπατρον φάρμακου πιόντα
άποθανεΐν, παρωρμήθη πρός τό εύθαρσές τής άπαλλαγής καί φησι, “δότε ουν κάμοί* τών δέ είπόντων,
"Γ/'"; "οίνόμελι" εΐπεν. Ο βίος του Καρνεάδη καλύπτει μεγάλο μέρος του 2ου αιώνα π.Χ.
2 Για την αντίθεση αυτή Πβ. και Τσέλλερ-Νέστλε, Ιστορία, σ. 311-314.
3 Διογ. Λ. Βίοι 2.120: Γηραιόν δέ τελεστήσαί φησιν <Στίλπωνα> ' Ερμιπττος, οίνον
προσενεγκάμενον δπως θοττον άποθάνοι. Η ζωή του Στίλπωνα (380-300 π.Χ.) γεμίζει όλον
τον 4ο αιώνα, ηβ. Τσέλλερ-Ν έστλε, Ιστορία, σ, 136.
4 Περί το 278 η.Χ.
5 Διογ. Λ. Βίοι 2.142: ΈντεΟθεν άθυμήσας <Μενέδημος> λαθραίως παρεισδύς είς τήν
πατρίδα καί τήν τε γυναίκα κα\ τάς Θυγατέρας παραλαβών πρός 'Αντίγονον έλθών άθυμίφ τόν βίον
κατέστρεψε, πβ. Τσέλλερ-Ν έστλε, Ιστορία, ο. 136.
6 Διογ. Λ. Βίοι 2.86: ου <διήκουσεν> 'Ηγησίας ό πεισιθάνατος.

Φιλοοοψικέι θβωρήσεη

175

Οι θέσεις του Πυρρωνισμού θα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο θα
έπρεπε να αντληθούν ex silentio, δεδομένης της ανυπαρξίας μαρτυριών. Δεν πρέπει
πάντως να αναμένονται μεγάλες διαφορές από τις σύγχρονες απόψεις, δεδομένων
των κοινών αφετηριών, π.χ. του ιδανικού της αταραξίας, και της άρνησης αποδοχής
του ηθικού χαρακτηρισμού καλό ή κακό γιά τα εκτός1.1

1 Πβ. long, Ελληνιστική φιλοσοφία, ο. 135, 144.
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Από

τα παραπάνω κεφάλαια προκύπτει πως στην αρχαία σκέψη δέσποσε η

αντίληψη, ότι η ανθρώπινη αξία δεν είναι έμφυτη, αλλά αποκτάται βαθμιαία: ακόμη
και στις πιο φιλάνθρωπες διδασκαλίες του Επίκουρου και της Στοάς, η διαφορά των
πολλών από τον σοφό είναι εντυπωσιακή. Κανείς αρχαίος διανοητής ή συγγραφέας
δεν έθ εσ ε την υπόθεση της εγγενο ύ ς αξίας ή των αδιαμφισβήτητων δικαιωμάτων,
ανεξαρτήτως

κοινωνικής

θέσης,

νομικού

καθεστώτος,

ηλικίας,

φύλου

και

ούτω

καθεξής.
Η αντίληψη για την έμφυτη αξία του ανθρώπου συνδέεται με τη χριστιανική
πίστη, ότι κάθε ανθρώπινο ον είναι εικόνα του Θ εο ύ, imago D e l· Η πίστη αυτή
επικράτησε μαζί με το

Χριστιανισμό: με

την ελληνική

αντίληψη, ο θεός μάλλον

ήταν εικόνα ανθρώπου. Η πίστη αυτή ωστόσο δεν είναι καινοφανής σύλληψη: ήδη
παραπάνω φάνηκε η προετοιμασία από την Ελληνιστική φιλοσοφία, και η ανάμιξη
του θεού στην όψιμη στωική διδασκαλία για το λυτρωτικό θάνατο. Τα φιλοσοφικά1

1
Είναι η εικόνα του
Χριστιανισμού, που συνεπάγεται
συζήτηση για την αθανασία της
Έλληνες διανοητές, ήδη από το

Θεού και όχι η αθανασία της ψυχής, άλλο βασικό δόγμα του
την αντίληψη για την έμφυτη αξία του ανθρώπου. Η
ψυχής είχε απασχολήσει έντονα όλους του αρχαίους
Θαλή και ήταν βασικό στοιχείο της λοίκής-ογροτικής
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ρεύματα της εποχής δ εν ήταν αποκομμένα από τους πολλούς και ασκούσαν την
αντίστοιχη cupeio emppori.
Α λ λ α και έξω από τη φιλοσοφία, οι ανατολικού τύπου θρησκείες, που πριν
την

εμφάνιση

του

Χριστιανισμού

είχ α ν

εδραιωθεί

στο

ρωμαϊκό

κόσμο,

έδιναν

περισσότερο βάρος στη σχέση του ανθρώπου με το θείο παρά με την πολιτεία,
στη

σχέση

εξετόηισε

με
τα

το

μελλοντικό

άλλα

ρεύματα,

κόσμο
όμως

παρά

μέχρι

με

την

τον

παρόντα*1.

επικράτησή

Ο

του

χριστιανισμός

είχα ν

και

αυτά

σ υντελέσ ει στην αλλαγή της αντίληψης για τη ζωή. Ό σ ο και αν λα τρείες, όπως
του

Μίθρα

και

κρίσιμα εκείνα

του

Άδωνι

φαίνονται

χρόνια της αλλαγής

σήμερα

ελά χιστες

και

περιθωριακές,

της αντίληψης για τη ζωή, είχ α ν

στα

σημαντικό

ρόλο2 και αζίζει η υηενθύμιση της παρατήρησης ότι κατά τον τέταρτο αιώνα ο
χριστιανισμός και ο παγανισμός "είχαν δυο μυθολογίες αλλα μόνο μια θ εολογία "2.
Η μεγάλη βέβαια συνιστώσα αυτής της αντίληψης είναι η ιουδαϊκή παράδοση.
Για

τη

διαμόρφωση

της

αντίληψης

δεν

πρέπει,

τέλ ο ς,

να

υποτιμάται

η ίδια

η

εξέλιξη της πίστεως μέσα οτη χριστιανική κοινότητα κατά τη διάρκεια των πρώτων
ταραγμένων αιώνων του Χριστιανισμού.

1. Η προ-χριστιανική ιουδαϊκή παράδοση: μήτ'άμβλοΟν, μήτε διαφθείρειν

Η έννοια im ago D ei προέρχεται οπό την Ιουδαϊκή διδασκαλία για το θ ε ό ,
όπως

αποκαλύπτεται

στην

Παλαιό

Διαθήκη.

Μια

από

τις

διαφορές

της

πίστης των Ορφικών, ηου τόσο επικεντρώθηκε στην τύχη της ψυχής μετά το θάνατο, ηβ.
Vernant, Η καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, α. 61-62.
1 Πρόκειται για αυτό που ο Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 63-64, σηοκαλεί
'έμμονη ιδέα ηου κράτησε χίλια χρόνια".
2 Πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 3, σ. 64-70, όπου παραδείγματα αντίστοιχων
χριστιανικών εορτολογίων με εκείνα της λατρείας του Άττι, του Άδωνι ή του Μίθρα.
2
Πβ. Dodds, Χριστιανοί και Εθνικοί, σ. 184, όπου η παρατήρηση αποδίδεται στον
Harnock.
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μονοθεϊστικής

Ιουδαϊκής

θρησκείας

από

τις

σύγχρονός

της

ηολυθεΐστικές

των

Βαβυλωνίων, των Σουμερίων των Αιγυπτίων και των Ελλήνων-Ρωμαίων αργότερα,
ήταν ότι ο Θ εό ς είναι πνεύμα που δεν αποδίδεται με εικόνες και είδωλα. Εικόνα
του Θ εού είναι μόνο ο άνθρωπος1.
Από τον καιρό του επισκόπου Ειρηναίου οι θεολόγοι έχουν συζητήσει πολύ
για το διαχωρισμό κατ’ εΙκόνα καί καθ’ όμοίωσιν. Μ ολονότι οι τελευταίοι σχολιαστές
πιστεύουν
έννοια
στο

ότι

είνα ι

συνώνυμοι

όροι,

υπάρχει

διαφωνία

σχετικά

με

την

ακριβή

των όρων2. Είναι αμφίβολο, αν εννοείται η φυσική απεικόνιση του θεού

ανθρώπινο

αναπαράσταση

σώμα,
της

αφού

εικόνας

στην
του

Ιουδαϊκή

θεού

θρησκεία

τόσο

σε

ήταν

ανδρική

απαγορευμένη

όσο

και σε

κάθε

γυναικεία

μορφή3. Ενδεχομένω ς το imago D ei αναφέρεται κυρίως στην εξουσία του ανθρώπου
πάνω

στα

δημιουργήματα

του

Θ εο ύ 1

η

εξουσία

αυτή

στηρίζεται

στην

αντιπροσώπευση του θεού από τον άνθρωπο4. Αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο
και τον βάζει πάνω από τα ζώα είναι το χάρισμα της λογικής, η αυτοσυνείδηση
και η βούληση5. Η προικοδότηση αυτή του Αδάμ από το Θ εό μεταβιβάζεται και
στο

γιο

του

Σηθ

Αδάμ, ο θάνατος

και στους

απογόνους

του.

Αντίστοιχα

με

την

έκπτωση του

(φυσικός και πνευματικός) και η ασθένεια πέρασαν ως τιμωρία

στις επόμενες γ ε ν ε έ ς 67
. Η επίπτωση της αμαρτίας στην εικόνα του Θ εού δηλώνεται
και στην
στην

απόκρυφη

Παλαιό

Σοφία

Διαθήκη

Σολομώντος^

ολοκληρωτικής

Δ εν

ανιχνεύεται ωστόσο

απώλειας

καμιά ένδειξη

της κατ' εΙκόνα δημιουργίας

του

1 Γένεσκ 1: 26-27.
2 Για τους όρους αυτούς και την έννοια του imago Dei βλ J. Μ. Miller, "In the
"Image" and "Likeness" of God". Journal o f Biblical Literature, 91 (1972), 289-304 και
Ferngren, "The Imago Dei and the Sanctity of Life".
3 Δευτ. 4:15-16.
4 Ψαλμός 8, στίχος 5.
5 Έκκλησ. 17: 1-11.
6 Γένεσις 3.
7 Σοφ. Σολομ. 2: 23-24.
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ανθρώπου:

μπορεί

να

περιορίζεται

λόγω

της

πτώσης,

αλλά

δεν

χάνεται

ολοκληρωτικά1.
Αυτονόητο είναι ότι η αυτοκτονία καταδικάζεται, αν και αξίζει να σημειωθεί
ότι οι περιπτώσεις αυτοχειρίας στην Πσλαιά Διαθήκη δεν αντιμετωπίζονται γενικώς
με αποστροφή2. Φαίνεται ακόμη ότι στους Σημίτες της Δυτικής Ασίας δεν εξέλιπαν
αρχικά οι ανθρωποθυσίες σε περιπτώσεις μεγάλων κινδύνων, και μάλιστα οι θυσίες
των πρεσβυτερών γιων3.
Ό σ ο για την ευθανασία, σε κάθε μορφή, ο Ιουδαϊκός νόμος ήταν ομόφωνα
απορριπτικός: οι νόμοι των Ιουδαίων για τη διακοπή της κύησης και τη θανάτωση
του

βρέφους,

όπως

περιγράφονται

από

τον

Ιώσηπο,

είναι

σαφέστατοι

και

αυστηρότατοι: μήτ' άμβλοϋν, μήτε διαφθείρειν4. Η τιμωρία είναι αυτή που αρμόζει σε

τεκνοκτόνον* το σκεπτικό του νομοθέτη είναι τόσο θεολογικό, ψυχήν άφανίζουσα, όσο
και

δημογραφικό,

τό γένος έλσττοΟσα.

Η

δημογραφική

εξ

άλλου

προτεραιότητα

δηλώνεται και στην επανάληψη, στο ίδιο χωρίο της ανάγκης επιβίωσης όλων των
νεογέννητων, άπαντα τύ τέκνα τρέφειν. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο νόμος δείχνει να
απευθύνεται αποκλειστικά στις γυναίκες.
Στο

νόμο δεν διαπιστώνεται άμεση πρόβλεψη για τη λυτρωτική θανάτωση

ασθενών ή γερόντω ν σαφώς όμως δηλώνεται ότι οι νέοι οφείλουν να σέβονται

1 Πβ. Ferngren, "The Imago Dei and the Sanctity of Life".
2 Στη χιλιετή διαδρομή των βιβλίων της Παλαιός Διαθήκης ανιχνεύονται επτά
αναφορές αυτοκτονιών: ο Σαμψών που κατοηλακώθηκε στο ναό με τους Φιλισταίους, ο
Σοούλ που διέταζε τον ακόλουθό του να τον σκοτώσει για να μη συλληφθεί (και
ταπεινωθεί) από τους εχθρούς, ο σύμβουλος του Δαβίδ Αχιτόφελ, ο διοικητής της Κύπρου
Πτολεμαίος, ο Μόκρων, ο ηρεσβύτερος Ραζίς, που προτίμησε το θάνατο παρά την
ταπείνωσή του (Β * Μακκαβαίων 14.42: εύγενος βέλων άποθανεΓ ήπερ τούς άλπηρίους ύποχείριος
γενέσθαι καί τής ίδιας εύγενεΐας άναξίως ύβρισθήναι), ο βασιλεύς του Ισραήλ Ζαμβρί, που η
αυτοκτονία του έρχεται ως φυσική συνέπεια και τιμωρία για την αμαρτωλή ζωή του.
Εκτός από την τελευταία περίπτωση της αυτοκτονίας-τιμωρίσς οι υπόλοιπες γίνονται από
αξιοπρέπεια και συνεπώς εξυμνούνται ή μνημνεύονται χωρίς εηικριτικά σχόλια.
3 Πβ. Frazer, Χρυσός κλώνος, τ. 2, σ. 227. Ανάλογη μνήμη θα μπορούσε να
βρεθεί πίσω από τη γνωστή θυσία του Αβραάμ.
4 * Ιωσήπ. Άπίων. 2.24: Τ ίν εςδ 'ο Ι περί γόμων νόμοι;... τέκνα τρέφειν άπαντα προσέταξεν, καί
γυναιξίν άπεϊΠε μήτ *άμβλοΟν τύ σπαρέν μήτε διαφθείρειν, άλλ' ήν φανείη τεκνοκτόνος 6ν εΐή, ψυχήν
άφανίζουσα καϊ τό γένος έλσττοΟσα.
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όλους

τους

..γέροντες:

στο «πρεσβυτικόν κακόν

των

Ελλήνων

Ιουδαϊσμό

μετά

οι

Ιουδαίοι

αντιπαραθέτουν το πρεσβύτστον 6 θεός\
Ανάλογη

κατάσταση

ισχύει

και

για

τον

το

Χριστό:

οι

μεσαιωνικοί Ιουδαίοι θεολόγοι είναι εξ ίσου κατηγορηματικοί με τους Χριστιανούς.
Ο ιατροφιλόσοσφος του 12ου αιώνα Μαΐμονίδης, του οποίου οι ηθικές απόψεις
αναφέρονται συχνά και σήμερα, γράψει: "αυτός που πεθαίνει, θεωρείται σε όλα
ζωντανός

κι

όποιος

τον

αγγίξει

(προκσλώντας

το

ξεψύχημα)

είναι

ένοχος

αίματος"*2.

’ ' Ιωσήπ. 'Απών. 2.27: καί παντός τοΟ πρεσβστέρου τιμήν έχειν τούς νέους φησίν, έπεί
πρεσβύτστον ό θεός.
2 Πθ. Rachels, Euthanasia, 34, Mishneh Torah, Book of Judges, "Laws of Mourning",
4, 5
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2. Η εξέλιξη τη$ Χριστιανικής άποψης: άμαγάρσάρξ, άμα θεοΟΛόγου σάρξ

Είναι

απίθανο

η

οριστική

πίστη

για

τον

άνθρωπο

ως

εικόνα θεού

να

δισμορφώθηκ€ από τους πρώτους ήδη Χριστιανούς, τουλάχιστον δεν ήταν εμφανής
πριν

το

2ο

μ.

X.

αιώνα1. Η σχέση

αυτής

της

αντίληψης

Εκκλησίας με την Πλατωνική θέση της ομοίωσης με το
ανθρώπινης προσπάθειας,

είναι

ασφαλώς συζητήσιμη.

των

Θ εό

πατέρων της

ως το τέλος της

Αναμφισβήτητα

στη

εξέλιξή

της συνέβαλε πολύ η αντίθεση της νέας Θρησκείας προς τις αξίες του ΕλληνοΡωμαΤκού πολιτισμού και η προβολή του Ευαγγελίου της αγάπης, του ελέους, της
συμπάθειας

και

αριστοκρατικό

της
ιδεώδες

σωτηρίας από
της

αξίας

την
μόνο

αμαρτία2. Έτσι,
του

ευγενούς

σε
ή

του

αντίθεση
ακμαίου

με το
ή

του

καλλιεργημένου, προβάλλεται η διδασκαλία της ιερότητας του κοινού ανθρώπου34
.
Οι Χριστιανοί απολογητές αντιμετώπισαν την ειδωλολατρική κοινωνία ως βαθύτατα
διεφθαρμένη και καταδίκασαν συλλήβδην πλήθος απόψεων και πρακτικών της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους Πατέρες της Εκκλησίας συναντώνται αναφορές
που διαχωρίζουν το κατ' εικόνα από το καθ' όμοίώσιν*. Ο
μπορούσε

ίσως

θεωρητικά

να επιτρέψει

μια

πιο

διαχωρισμός αυτός θα

διαλλακτική

αντιμετώπιση της

* Πβ. Bruce Fye, 'A ctive Euthanasia', σ. 493.
2 Amudsen, 'Birth of Defective Children*, σ. 16. Για την έμφαση που έδιναν οι
πρώτες χριστιανικές κοινότητες στη φιλανθρωπία, Πβ. Dodds, Εθνικοί και Χ ρ ισ τ ια ν ο ίσ.
55-56.
3 Απόρροια του απόλυτου σεβασμού για κάθε ανθρώπινο όν, ακόμα και μετά το
θόνοτο, είναι η επί μακράν απόλυτη απαγόρευση της ανατομής πτωμάτων για ιατρικούς
λόγους. Και στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη η ανατομή νεκρού δεν ήταν εντελώς
επιτρεπτή, ωστόσο η κατάστοση ήταν ηιό χαλαρή και υπήρχαν ακόμη και κοινωνίες που
την εηέτρεηον, όπως η Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, πβ. Ρόζος, Παηαβαοιλείου,
Εγχειρίδιο Ιο τopt ο ί rnt Ιατρικής, τ. 1, σ. 180, 289. Ισως δεν είναι άσχετη η οριστική
οπσγόρευση οπό τον Πάπο Ονώριο Γ , το 1200, της ιατρικής δραστηριότητας στους
μοναχούς: ubi tres medici, duo othei, ηβ. Ρόζος, Παηαβαοιλείου, Εγχειρίδιο Ιστορίας της
Ιατρικής, τ. 1, σ. 279.
4 Διάδοχος έπίσκοπος Φατικής, Λόγος άσκητικός, δ': Πάντες άνθρωποι κατ' εικόνα έσμέν τοΟ
ΘεοΟ ιό δέ καθ' όμοίωσιν, έκείνων μόνον έστί, τ©ν διά πολλής άγάπης την έαστών έλευθερίαν
δουλωσόντωντφ θεφ.
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θανάτωσης των ανθρωπίνων όντων που «ίναι μεν κστ'είκόνα αλλά πολύ μακριά από
το καθ'όμοίωσιν.

α. Αυτοκτονία

Η αποκήρυξη της αυτοκτονίας δεν φαίνεται να έγινε πολύ νωρίς: για τους
πρώτους πατέρες η επίγεια ζωή ήταν ασήμαντη και από την άλλη ο εθελούσιος
θάνατος

στα μαρτύρια όχι μόνο

δεν ήταν αμαρτία, αλλά προσέδιδε και δόξα,

τέτοια που το φαινόμενο να πάρει διαστάσεις, έως ότου ο Άγιος Αυγουστίνος,
καταδικάζοντας τους Δονατιστές, κήρυξε την αυτοκτονία ως την πλέον θανάσιμη
αμαρτία1. Χριστιανοί αιρετικοί που αυτοκτονούσαν, και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα,
αναφέρονται
Εκκλησίας,

και

αιώνες

που φτάνει

αργότερα,

έως

την

επί

άρνηση

Ιουστινιανού2. Η
ταφής, φαίνεται

αρνητική
να

έχει,

στάση

της

λοιπόν, και

"κοσμική" και θεολογική αφετηρία και δεν χρειάζεται να αναζητείται η αφετηρία
της στην Παλαιό Διαθήκη. Η αδιάλλακτη στάση της Εκκλησίας δεν ανέκοψε βέβαια
εντελώς το φαινόμενο: ήδη στο 6ο αιώνα αναφέρονται αυτοκτονίες στο Βυζάντιο
γυναικών για λόγους τιμής3. Η αυτοκτονία αυτής της αριστοκράτισσας θεωρείται4
ότι κλείνει
Έλληνες

το

χρονικό

εύρος

στη

μελέτη

του

για

και Ρωμαίους. Τα ίδια χρόνια ο Ιουστινιανός

το

θέμα

στους

αρχαίους

κλείνει και τις τέσσερις

φιλοσοφικές σχολές στην Αθήνα (529 μ. X.)5.

1 Nicholson, "Should the Patient Be Allowed to Die?*, σ. 8.
2 Προκοπ. Ίστορ. 11.23: πολλοί δέ καί σφός αστούς διεχρήσαντο εύσεβεΤν μάλιστα ύπό
άβελτηρίας οίόμενοι... ΜοντανοΙ δέ, of έν Φρυγία κατφκηντο, σφΟς αστούς έν ΙεροΤς τοϊς σφετέροις
καθείρξαντες τούτους τε τους νεώς αστίκα έμπρήσαντες ξυνδιεφθάρησαν ούδενΐ λόγφ. Πβ.
Προκοπίου Καισαρέως, Ανέκδοτα ή άπόκρυφη Ιστορία, Εηιμ. Αλόη Σιδέρη, 'Αγρό, Αθήνα 1989,
σ. 201.
3 Προκοπ. Ίστορ. 7.37-38: ου γάρ τι ξυμβήσεσθαι ές τδ σώμα αύτΐ} ύβρισθήναί έπ δέ τοΟ
άνδρός ξϋν πένθει μεγάλφ βλέποντας ές τε τήν θάλασσαν καθεΐΥαι τό σώμα καί αύτίκα μάλα έξ
άνθρώπων άφανισθήναι.
4 Πβ. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide, a. 9,
5 Πβ. Long, Ελληνιστική Φιλοσοφία, σ. 367.
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β. Ευθανασία

Ύστερα από την αποκήρυξη της αυτοκτονίας, και η ευθανασία ως λύτρωση
από την εηώδυνη ασθένεια θα πάψει να έχει νόημα για τη χριστιανική αντίληψη
της ζωής1. Η έρευνα έχει τονίσει την απαγόρευση των πρακτικών αυτών από τη
νέα Θρησκεία, δεν έχει όμως μελετηθεί αρκετά η επίδραση της διδασκαλίας για
τη μεταθανάτιο ζωή ως συνιστώσα "πνευματικής" ευθανασίας

στον

ασθενή

έως

ότου έρθει η κανονική ώρα του θανάτου.
Μ ολ ονότι η ευθανασία δεν εξέλιπε εντελώς στους πρώτους
σιώνες,

δεν

φαίνεται

να

απασχόλησε

ιδιαίτερα

τις

Χριστιανικές

χριστιανικούς
κοινότητες2.

Εξάλλου η ιδιαίτερα δημοφιλής φιλανθρωπία θα επράϋνε πολλές από τις δύσκολες
όψεις

της

χρόνιας

ασθένειας

και

της

αναπηρίας3. Η αποδοχή

του

πόνου,

της

ασθένειας και η καταδίκη της αυτοκτονίας και της ευθανασίας θα δεσπόσει στη
χριστιανική σκέψη και την καθημερινή πρακτική έως το 19ο αιώνα4. Ό σ ο ν αφορά
τη χριστιανική Εκκλησία γενικότερα κρατεί έως σήμερα αρνητική στάση σε θέματα
ευθανασίας5.

γ. Βρεφοκτονία-έκθεση Βρέφους

1 Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία', σ. 271.
2 Πεντόγαλος, 'θάνατος και Ευθανασία', σ. 271, Bruce Fye, 'Active Euthanasia*, σ.
492-502.
3 Me Βάση το ευαγγελικό ήοθένηοα καί έπεοκέψασθαί με, στο Βυζάντιο υπήρχε
οργανωμένο δίκτυο νοσοκομείων και γηροκομείων, με ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών σε
αναξιοπαθούντες και αναπήρους, ΠΒ. Άννης Κομνηνής, 'Αλέξιός, 2.345.19 και Κουκουλές,
Βυζαντινών Βίο*, τ. Β1, σ. 141-154 και 168-170 και
4 Πεντόγαλος, 'Θάνατος και Ευθανασία', σ. 272.
5 Από δόγμα σε δόγμα πάντως υπάρχουν διαφορές: π Αγγλικανική εκκλησία η.χ
είναι ηιό διαλλακτική, πΒ. Nicholson, 'Should the Patient Be Allowed to Die?', a. 7.
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Η

χριστιανική

βρεφοκτονία
λαγνείας

και

και

Εκκλησία

την

όχι

έκθεση

αντιμετώπισε
βρέφους

τεκνοποίησης.

με

Ειδικότερα

από

την

αρχή

αποστροφή,
για

την

ως

την

έκτρωση,

καταστροφή

έκθεση

βρεφών

τη

καρπών

οι πρώτοι

Χριστιανοί πατέρες της Εκκλησίας ήταν αρκετά εηικριτικοί, επειδή θεωρούσαν ότι η
εγκατάλειψη του νεογέννητου στο κρύο, την πείνα και τα σαρκοβόρα ζώα είναι
εγκληματικότερη από την απλή δολοφονία του. Εξ άλλου πολλά από τα σωζόμενα
βρέφη κατέληγαν τελικά στα χαμαιτυπεία1.
Τους πρώτους απολογητές ερέθιζε επίσης η πληθώρα μύθων βρεφοκτονίας,
που κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιούσαν τη βρεφοκτονία2. Η βρεφοκτονία στους
έθνικούς

σχετίστηκε

με

τη

λατρευτική

θυσία

βρεφών,

αν

και

ομολογουμένως

απαγορευόταν αυστηρά από το νόμο3.
Αξίζει

να

σημειωθεί

ότι

η

πρώιμη

χριστιανική

καταδίκη

της

θανάτωσης

βρεφών δεν διαχώριζε τα υγιή από τα μειονεκτικά και δεν έκανε καμιά αναφορά
σε ευγονικά κίνητρα. Σε αντίθεση με τους λίγους ειδωλολάτρες που καταδίκασαν
τη

βρεφοκτονία

θανάτωση

των

και

που

μάλλον

μειονεκτικών

δεν

συμπεριέλαβαν

νεογέννητων,

οι

στην

Χριστιανοί

καταδίκη

τους

καταδίκαζαν

τη
και

αναθεμάτιζαν εξ ίσου αυστηρά την ενεργητική και την παθητική ευθανασία κάθε
βρέφους, όσο μειονεκτικό και αν ήσαν4 για τους παρακάτω λόγους:
i.

Η εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών από τον Χριστιανισμό: στις
αρχαίες κοινωνίες, ακόμη και στις πιο ανθρωπιστικές τους ιδεολογίες, τα παιδιά
θεωρούνταν ως δυνάμει ενήλικες, και η αξία τους ήταν συνάρτηση της αξίας
που θα είχαν

ως ενήλικες.

Στη

σημερινή

κοινωνία,

όπου μέγσ μέρος

της

1 'Ιουστίνου τοΟ Μάρτυρος, Πρώτη ‘Απολογία 27. Τερτυλλιανού, Απολογία 9, Ad Nationas
1.15. Διδαχαί2. Επιστολή Βαρνάβα 19.5. Επιστολή πρός Διόγνητον 5.6. Κλήμεντος *Αλεξανδρείας,
Χριστός ό διδάσκαλος 21. Πβ. Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 16.
2 Amudsen, "Birth of Defective Children", a. 16.
3 Για θυσίες βρεφών είχαν κατπγορηθεί και οι ίδιοι οι Χριστιανοί από τους
Ρωμαίους, που δεν είχαν ευκρινή εικόνα του διαχωρισμού των σιρέσεων, πβ. locarri6re,
Γνωστικοί, σ. 58*59 και Amundsen, "Birth", σ. 16.
4 Amundsen, "Birth", σ. 16.
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κοινωνική* μέριμνα* είναι προσανατολισμένο οτα παιδιά, δεν είναι εύκολο να
γίνει αντιληπτή π εησνσστατικότητα
έλθεΆίπρόςμε και τη* διδασκαλία*

τη* προτροπή* του Ιησού άφετε τύ παιδία

του, ότι αν δεν γ ίνει κάποιο* μικρό παιδί,

δεν μπορεί να εισ έλ θ ει στη βασιλεία του θεού1,
π.

Ο

δεύτερο*

λόγος

πρέπει

να

αναζητηθεί στα

κοινωνικά

ενδιαφέροντα

του

πρώιμου Χριστιανισμού, ο οποίο* αηέβλεπε στη στήριξη των αβοήθητων, την
περίθαλψη
'πνεύμα*

των
αυτό,

απόρων
το

και

την

αρωγή

απροστάτευτο

των

στερημένω ν2.

και φιλάσθενο

Σύμφωνα

ν εο γ έν ν η το

με

βρέφο*

το

ήταν

εύκολο να γ ίνει αντικείμενο προστασία*, που στο Βυζάντιο οργανώθηκε νωρί*
με φιλάνθρωπου* νόμου* διάσωση* των ανεπιθύμητων νεογέννητω ν και με την
*

ίδρυση βρεφοκομείων3.

iii.

Η

αντίληψη

τη*

δημιουργία*

απολογητή*, που στήριξε

την

του

ανθρώπου

καταδίκη

τη*

κατ’ είκόνα ΘεοΟ:

έκτρωση*

και τη*

ο

πρώτο*

βρεφοκτονία*

στην έννοια Im ago D ei, είναι ο Κλήμη* ο Α λεξα νδ ρ εύ*, το 2ο αιώνα μ. X .4
Ακόμη

κι

αν

η

είκών ΘεοΟ

παραμορφώνεται

από

την

ανθρώπινη

θέληση,

ισχυρογνωμοσύνη και αμαρτία, αυτό δεν ισχύει για το έμβρυο και το βρέφο*.
Μια τέτοια τοποθέτηση οπωσδήποτε θα περιελάμβανε και τα παραμορφωμένα
νεο γνά , ακόμη και τι* ακραίε* περιπτώσεις των τερατόμορφων νεογέννητω ν: ο
Αυγουστίνο*5,

αφού

αναφέρεται

στην

ποικιλία

των

ανθρωπίνων

απόψεων

σχετικά με το άσκημο και το τερατόμορφο, καταλήγει να υποστηρίξει ότι ο
θεό *

ω*

δημιουργό*

όλων,

ακόμη

και στις

πιο

ακραίε*

ανθρώπινε*

μορφέ*

1 Amundsen, "Birth·, σ. 17. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ο συσχετισμό* τη* παιδική*
απορία* με τη γεροντική σοφία, που εκφράζεται στη διδασκαλία του Ηράκλειτου, του
Αναξίμανδρου και του Αναξιμένη, Πβ. Αξελό*, Ηράκλειτος και Φιλοσοφία, σ. 32.
2 Amundsen, "Birth", σ. 17.
3 Πβ. Κουκουλέ*, Βυζαντινόν βίος, τ. Β1, σ. 144-156. Σε εξέλιξη μάλιστα τη*
φιλάνθρωπου νομοθεσίο* των Θηβαίων, τα εκτεθέντα βρέφη ελογίζοντο ελεύθερα, ακόμη
και ον ήτον παιδιά δούλων. Για την εφαρμογή τη* διάταξη* ήταν υπεύθυνοι οι επίσκοποι
και είχε θεσπισθεί βαρύ πρόστιμο για του* ηαραβάτε*. Διατάξει* μέριμνα* του Μεγάλου
Κωνσταντίνου υπέρ των εκθέτων χρονολογούνται ήδη από το 315 κοι το 322 μ.Χ.
4 Amudsen, "Birth of Defective Children", σ. 17 και Rist, Human Value, o. 162*163.
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ξέρει τι έ χ ε ι ποιήσει και ότι ε ν
έχουν

τέλ ει όλα αυτά τα τερατόμορφα πλάσματα

την καταγωγή τους από τον

Αδάμ. Στο ίδιο έργο απαντά και στην

ειρωνεία των ειδωλολάτρων για την ανάσταση των νεκρών και τη μορφή που
θα

έχουν

οι

γεννιούνται

τερατόμορφοι άνθρωποι*1: στους

ζω ντανοί,

άσχετα

αν

πεθαίνουν

τερατόμορφους
νωρίς

μετά

ανθρώπους που

τη

γέννηση,

δεν

πρέπει να αποκλείεται η ανάσταση με σωστό και διορθωμένο σώμα2.

Το

δόγμα

ν εο γ έν ν η το ,

im ago

τόσο

προσδιόρισε και

το

όλη

υγιές

την

ανθρώπου,

τα

βέβαια

εκλείψουν

να

D ei

οποία

καθόρισε
όσο

ιδέα

και

των

το

πρώιμη
άρρωστο

εγγ ενώ ν

κυριάρχησαν
στο

την

στη

περιθώριο

κοινωνία

επίσημων

σκέφη

για

το

ή παραμορφωμένο* επιπλέον

και αναφαίρετων

Δυτική

των

Χριστιανική

δικαιωμάτων του

μέχρι

διακηρύξεων

σήμερα3,
οι

χωρίς

περιπτώσεις

θανάτωσης ανεπιθύμητων νεογνώ ν4.

δ. Έκτρωση-εμψύχωση

Η απαγόρευση

της

έκτρωσης

είναι

ρητή, ήδη από

χριστιανικές κοινότητες5. Για τη χριστιανική θεολογία

τον

πρώτο αιώνα στις

το έμβρυο είναι άνθρωπος

από τη στιγμή της σύλληψης.
Παραμένει προς διερεύνηση, κατά πόσο η θέση αυτή οφείλεται στην Ιουδαϊκή
επίδραση και κατά πόσο στην αντίθεση των πρώτων Εκκλησιών προς τις Γνωστικές
διδασκαλίες.

Οι

Γνωστικοί

δήλωναν

χριστιανοί

και

συνήθιζαν

την

κοινοβισκή

5 Πολιτεία Θεού 16.8. Amundsen, "Birth", σ. 17.
1 Πολιτεία θεού 22.12
2 Έγχ. 87.
3 Amundsen, "Birth", σ. 18.
4 Προκοπ. Ίστορ. 17.17 (Προκοπίου Καισαρέως, 'Ανέκδοτα ή άπόκρυφη Ιστορία, Εηιμ. Αλόη
Σιδέρη, Ά γ ρ α , Αθήνα 1989, σ. 113).
5 Βαρνάβα Επιστολή (Ιος αιώνας), ΤερτυλλιανοΟ ’Απολογία (2ος-3ος αιώνας), Διδαχές
(4ος αιώνας), πβ. Farr, "Marquis de Sade and Induced Abortion", a. 7, 9.
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ερωτική ελευ θ ερ ία , την αιμομιξία, τη βρεφοκτονία, την έκτρωση, ακόμη και την
εμβρυοβορία.
επιβολή

Π ολλά

έκτρωσης

στηριζόταν

οι

γνωστικά

σε

φήμες

κείμενα

περίπτωσης
για

τις

ήσαν

κατηγορηματικά

ακατάλληλης

"ελ εειν ές

σύλληψης1.

ιεροτελεστίες

σχετικά

με

την

τους

ήθη

χριστιανών"

που

Στα
των

δικά

κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ειδωλολατρικούς κύκλους, μια και οι Ρωμαίοι δεν
έκαναν διάκριση ανάμεσα σε αληθινούς και ψευδο-οηαδούς του Χριστού2. Δ ε ν είναι
τυχαίο πως οι μαρτυρίες για τις υπερβολές

των Γνωστικών και μάλιστα για την

εμβρυοβορία προέρχονται από τον Έπιφάνιο Κύπρου στο
Από

την

άποψη της ιστορικής

μαρτυρίας

στηρίζεται στο εδάφιο του βιβλίου της

και

Κστάαίρέσεων3.

των

κειμένω ν,

η θέση

αυτή

Εξόδου4, ηου προβλέπει ποινή για εκείν ο ν

που προκάλεσε αποβολή σ ε έγκυο γυναίκα. Το πρόβλημα με το εδάφιο είναι ότι
προβλέπει διαφορετική ποινή για τη βλάβη του ασχημάτιστου εμβρύου (αποζημίωση)
και διαφορετική για του σχηματισμένου (ποινή ανθρωποκτονίας: θάνατος)5.
Το εδάφιο επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ισχύει η
άποψη

του

Μ εγάλου

Βασιλείου,

ηου

έχ ει

επικυρωθεί

από

την

Πενθέκτη

Οικουμενική Σύνοδο: για μας τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει: παρ’ ήμΙΥ ούκ έξεοτιν6. Το
ζήτημα

απασχόλησε

αρκετά

τους

πατέρες,

δεν

έλειψαν

μάλιστα

εκείνο ι

που

1 Ιδιαίτερα των ομάδων των Καρποκρατικών και των Βαρβηλογνωστικών. Εξ άλλου
η ίδιο η γνωστική διδασκαλία δεν ήταν συμβατή με τη διαιώνιση: για ποιόν λόγο να
έλθει στον κόσμο ένα πλάσμα ηου θα χρειαστεί να μάθει αργότερα πως καθήκον του
είναι να φύγει μια ώρα γρηγορότερα απ αυτόν; Πβ. Lacarri6re, Γνωστικοί, σ. 58-59, 27).
2 Η διάκριση ήταν συχνό δύσκολη μέσα στην σύγχυση των πρώτων αιώνων,
ηβ. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί, ο. 174*175.
3 Οι σκηνές ηου περιγράφει ο Επιφάνιος ενδεχομένως να είναι υπερβολικές προς το
αηοτροηιαστικό, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί η μαρτυρία του.
4 Έξοδος 21:22
5 Την ίδια αντίληψη για τη μορφοποίηση του εμβρύου φέρεται να είχε και ο
Ηράκλειτος, Πβ. Άέτ. 5.23.1, ό.π.
6 Β’ Κανών: ή φθείρασα τό έμβρυον γυνή φόνου δίκην ύηέχεν άκριβολογία δέ 'εκμεμορφωμένου
Μ ϊάνεξεικονίστουπαρ'ήμΓνούκέστιν,
την ιουδαϊκή ηθική, το χωρίο της Εξόδου αποδίδει
ατη ζωή του αγέννητου εμβρύου μικρότερη γενικώς αξία σε σχέση με τον γεννημένο
άνθρωπο: Jakobovits, "Jewish Medical Ethics", σ. 110.
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αντιλαμβανόταν

μια

εξελικτ,ική

πορεία

από

τη

σύλληψη

προ*

τον

ουρανό12
.

Σημαντικά ακόμη είναι τα δόγματα των Γ , Δ ', και ΣΤ* Οικουμενικών Συνόδων, για
την

ταυτόχρονη εμψύχωση και σύλληψη του Κυρίου στη γαστέρα

Μαρίας.

Χαρακτηριστική

είναι

η

επιστολή

του

Σωφρονίου

τη? Παρθένου

Ιεροσολύμων,

που

επικυρώθηκε από την ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδο: άμαγόρσάρξ, άμα ΘεοΟ Λόγου σάρφ.
Μ ε α νά λογο τρόπο πραγματεύεται το πρόβλημα ο εκκλησιαστικός κανονισμός
του

Μητροπολίτου

Γεωργίου

τον

11ο αιώνα.

Το

επιτίμιο

για

τη

γυναίκα

που

παίρνει φάρμακα για να αποβάλει, είναι τρία χρόνια μετάνοια.
Ω στόσο Βυζαντινοί ιατρικοί συγγραφείς, όπως ο Α έτιο ς (6ος αιών) θεωρούν
επιτρεπτές

την

αντισύλληψη

και

πιο

κατάλληλος

χρόνος

έγκυο.

Ως

μήνας3.

Περιστατικά

Βυζάντιο*

στο

την

έκτρωση

περίπτωση

κινδύνου

την

έκτρωση

ορίζεται

έθελουσίων άμβλώσεων δεν

φαίνεται

να

κατηγορητήριο

του

για

σε

Προκόπιου

για

την

ήταν

για

την

ο

3ος

άγνωστα

στο

μάλιστα

αυτοκράτειρα

Θεοδώρα

τέτοιες πράξεις θεωρούνται παιδοκτονίαι και μιάσματα4.
Για
στιγμή

την

της

Ανατολική

σύλληψης

Ορθόδοξη

είναι

Εκκλησία

άνθρωπος5.

Στο

μέχρι σήμερα
θέμα

αυτό

το

είναι

έμβρυο
σύμφωνη

από
και

τη
η

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με τη ρητή απαγόρευση κάθε αντισύλληψης, στείρωσης
και έκτρωσης6. Όμως σε αντίθεση με την πρακτική των γιατρών της Ανατολικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας, που έδειξαν κάποια διαλλακτικότητα, στη Δυτική Εκκλησία

1 ’ Αντώνιος ό Μεγάλος, Παραινέσεις περί ήθους όνθρώπων, ριγ': "Ωσπερ έξελθών τής
γαστρός, κρείττων καί μείζων έγένου τφ σώματν ούτω καί τοΟ σώματος καθαρός καί άσπιλος
έξερχόμενος, κρείττων έση καί άφθαρτος, έν τοΤς ούρανοΐς διαπώμενος.
2 Πβ. Χριστόδουλος, Μητροπολίτης Δημητριόδος, 'Πειράματα του εμβρύου*, ο. 4 7 ·
52.
3 Harvey, Eternal Eve, σ. 92.
4 Προκοπ. Ίστορ. 10.3: καί γυναικί <Θεοδώρρ> πλησιάζειν άλλα τε περιβεβλημένη μεγάλα
μιασματα καί παιδοκτονίας πολλάς έθελουσίων άμβλώσεων. Γιο το μέσα της άμβλωσης Πβ.
Προκοπ. Ίστορ. 9.18 και 17.16 (Προκοπίου Καισαρέως, Ανέκδοτα ή άπόκρυφη Ιστορία, Επιμ. Αλόη
Σιδέρη, Αθήνα 1989, σ. 73, 113).
5 Σχετικές είναι οι εγκύκλιοι από 27.1.85 και 1.4.86 της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος με κατηγορηματική θέση κατά των εκτρώσεων.
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το έμβρυο όφειλε ασυζητητί να επιζήσει και να βαφτιστεί, αδιάφορο αν η κύηση
και ο τοκετός έφερναν τη μητέρα σε θανάσιμο κίνδυνο*1.

4
Κανών S i aliquis του Πάπα Γρηγορίου IX' (1227-1241)k και οι νεότερες
Παπικές εγκυκλίοι C a st! Conubii του Πάπα Πίου ΙΑ'(1930), M a ter e t M agistra του
Πάπα Ιωάννου ΚΓ* (1961) και Humanae Vitae του Πάπα Παύλου Στ' (1968).
1Harvey, Eternal Eve, ο. 124-125.
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Στην

παρούσα

μελέτη

αποπειράται

η

ανασκόπηση

των

αρχαιοελληνικών

θέσεω ν για το ηθικό ερώτημα που φέρει το συνοπτικό όρο ευθανασία. Η απόπειρα
αρχικά ε ίχ ε

ως στόχο

τη Στωική φιλοσοφία' κατά τη διερεύνηση των σχετικών

πηγών και μελετημάτων για την ελληνικά αρχαιότητα διαπιστώθηκε η βιβλιογραφική
ανεπάρκεια

στο

βιβλιογραφίας
προσπάθησε

συγκεκριμένο

για

τις

θέμα,

σύγχρονες

να επεκταθεί

σε

σε

αντίθεση

μάλιστα

αντιπαραθέσεις.

μια συνολική

Έ τσ ι

επισκόπηση

με
η
της

το

πλούσιο

μελέτη

της

βαθμηδόν

"αρχαιοελληνικής

αντίληψης". Το κίνητρο της αναζήτησης των αρχαιοελληνικών απαντήσεων υπήρξε
μάλλον πρακτικό, συγκεκριμένα η πίεση του ερωτήματος της λυτρωτικής θανάτωσης
που

ασκείται

αυτεπάγγελτα

στον

κλινικό

γιατρό.

Το

αρχικό

αυτό

κίνητρο

παρέμεινε παρά τις θεωρητικές διερευνήσεις και συγκρίσεις* έτσι κρίθηκε χρήσιμη η
επισήμανση της συχνά αξιοσημείωτης ομοιότητας των αρχαιοελληνικών θέσεων με
πτυχές της σύγχρονης συζήτησης για την ευθανασίας.
Αυτό

που κυρίως

αντιπαράθεση

των

κάνει

αντιλήψεων

την "αρχαιοελληνική

άποψη"

μιας

δεν

κοινωνίας

που

πολύτιμη,

θεωρούσε

είναι
ιερή

η
την

ανθρώπινη ζωή με τις τρέχουσες αντιλήψεις της δυτικής κοινωνίας, που κρατούνται
από

το

δόγμα της

ιερότητας

της ζωής

και

του

έμφυτου

δικαιώματος

κάθε
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ανθρώπου σ ε

αυτό

το

αγαθό.

Οπωσδήποτε θα

ήταν

απλοϊκό

να

αναμένονται

αρχαιοελληνικές κατευθυντήριες γραμμές οε ένα πρόβλημα σύγχρονο και σχεδόν
καινοφανές, απότοκο μιας πρόσφατης εξέλιξης της ιατρικής. Οι αρχαίοι δεν είχα ν
καλά καλό στο λ εξιλ ό γ ιό τους, με τη σημερινή τουλάχιστον έννο ια , όρους όπως
αυτοκτονία, ευθανασία, βρεφοκτονία,
ευθανασία

είναι

γλωσσικό

δάνειο

θεραπευτική έκτρωση* η διεθνής π λέον λέξη

του

17ου αιώνα

από μια διαφορετική

αρχαία

σημασία.

Ο

φόβος

του

θανάτου

είναι

τόσο

παλιός

όσο

και

ο

hommo

sapiens.

Α ντίθετα πολύ πρόσφατη είναι η αίσθηση δύναμης που έ χ ε ι ο άνθρωπος απέναντι
στη φθορά, τη νόσο και το θάνατο: λ ίγ ες δεκαετίες, έστω λίγοι αιώνες. Μ ε την
κυριαρχία, ή έστω την αίσθηση κυριαρχίας, πάνω στη φύση ο θάνατος θεωρείται
σχεδόν απαγορευμένος και οι επσγγελματίες της υγείας οφείλουν να κάνουν τα
πάντα για να παρατείνουν τη ζωή και να εξορκίσουν το μοιραίο τέλ ο ς. Αυτή η
ηθική

πίεση,

οδηγήσει

σε

βέβαια

συνδυασμό
στη

με

την

βελτίωση

της

ανάπτυξη
υγείας

και

της
την

ιατρικής

τεχ ν ο λ ο γ ία ς,

παράταση

της

έχ ει

ζωής,

στις

ανεπτυγμένες τουλάχιστον χώρες. Η παρενέργεια αυτής της θετικής εξέλιξη ς είναι
η ικανότητα διατήρησης οτη ζωή ανθρωπίνων υπάρξεων που δεν θα είχ α ν ά λλο τε
πιθανότητες επιβίωσης και που είναι ερωτηματικό αν αξίζει να ζο υ ν, δεδομένου ότι
ε ίτ ε υποφέρουν χωρίς ελπίδα αποκατάστασης της υγείας
αυτά

που

εγκεφολικού

θα

λ έγ ο ν τ α ν

θανάτου

ή

κριτήρια

ανθρώπινης

εξαιρετικών

διαμαρτιών

ύπαρξης

τους είτ ε
(όπως

διάπλασης).

Έτσι

δεν πληρούν

οι

περιπτώσεις

προκύπτει

το

ερώτημα της ευθανασίας, ως καλοπροαίρετης θανάτωσης, λυτρωτικής από μία ζωή
ανυπόφορη.
Ο όρος ευθανασία καλύπτει όλο

το ηλικιακά φάσμα του ανθρώπου, αν και
%

για

το

νεο γέννη τα

και

τα

μικρά

παιδιά

είθισται

να

χρησιμοποιείται

ο

όρος
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βρεφοκτονία. Προέκταση τη* ευθανασίας στην εμβρυϊκέ περίοδο της ανθρώπινης
ζωής

αποτελεί

εύκολα

η θεραπευτική

από την

διαφορά

της

έκτρωση.

Η ευθανασία

δεν

διαχωρίζεται πάντοτε

αυτοκτονία: και οι δυο αποσκοηούν στη λύτρωση* η ειδοποιός

πρώτης

έγκειται

στην

ετεροπροσωπία

δρώντος

υποκειμένου

και

πάσχοντος αντικειμένου. Σύγχυση περικλείουν και οι διάφορες μορφές ευθανασίας:
έτσι η ενεργητική ευθανασία αφορά τη θανάτωση με κάποια παρέμβαση (όπως με
χορήγηση

φαρμάκου), η

θεραπευτική

παρέμβαση,

ασθενούς,

η

ακούσια

παθητική
η

ευθανασία

εκούσια

γίνετα ι

τη

ευθανασία

χωρίς

τη

θανάτωση

με

ακολουθεί

συγκατάθεσή

αποχή από

σχετικό
του.

τη

αίτημα

Ειδικές

του

μορφές

ευθανασίας περιλαμβάνουν τη βοήθεια σ ε αυτοκτονία με την προμήθεια κάποιου
μέσου στον ασθενή και η πνευματική ευθανασία, που αφορά την παρηγοριά στην
ασθένεια

και

ανευρίσκεται

τη

συμπαράσταση

κάποια

μαρτυρία

στο

θάνατο.

στα αρχαία

Για

όλες

ελληνικά

τις

μορφές

κείμενα,

ευθανασίας

αλλά οι

δύο

τελευτα ίες είναι οι συχνότερα συναντώμενες. Η συζήτηση για την ευθανασία των
μειονεκτικών βρεφών περιπλέκεται από την αδυναμία του ασθενούς
γνώμη

καθώς

δυσκολίες

και

από

το

συναντώνται

και

ερώτημα
στη

της

συζήτηση

κηδεμονίας
της

του

να εκφράσει

βρέφους.

θεραπευτικής

Α νά λογες

έκτρωσης,

όπου

προστίθεται το ερώτημα της εμψύχωσης και της ανθρώπινης ιδιότητας του εμβρύου.
Η ευθανασία, ένα
πολλούς

κατήγορους.

λείψει οι προσπάθειες
και αυστηρές
κύκλους,

έχει

ζωντανό

ηθικό πρόβλημα, έχ ε ι

υπέρμαχους και

Τα επιχειρήματα είναι πειστικά εκατέρωθεν και δεν έχουν
ανεύρεσης μιας μέσης λύσης με καλά καθορισμένα

προϋποθέσεις. Η συζήτηση
γ ίν ει

πολλούς

βαθμηδόν

αν και άρχισε

αντικείμενο

της

έζω

ιατρικής

κριτήρια

από τους ιατρικούς
ηθικής

σχεδόν

κατ'

αποκλειστικότητα. Νομοθετικά η ευθανασία παραμένει απαγορευμένη σε όλον τον
κόσμο, με την εζαίρεση της Ο λλανδίας και τη σιωπηρή ανοχή σ ε κάποιες άλλες
δυτικές κοινωνίες.
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Μ ετά την επικράτηση της ιουδαιοχριστιανικής άποψης ότι
εικόνα θεού και ότι η

ο άνθρωπος είναι

απόφασή για τη ζωή και το θάνατό του

είναι αποκλειστικά

θεία αρμοδιότητα, είναι εύλογο η επιχειρηματολογία να περιστρέφεται γύρω από
ανάλογους

θρησκευτικούς

θρησκευτικά

και

όχι

απαγόρευση

κάθε

άξονες

θρησκευτικά.

παρέμβασης

στη

και

τα

επιχειρήματα

Παρόμοια
ζωή

θέση

έχ ει

και

να

χωρίζονται

με την

η

σε

ιουδαιοχριστιανική

μουσουλμανική

ηθική.

Οι

βουδιστικές απόψεις, μολονότι δεν έχ ο υ ν τόσο θεοκεντρική αφετηρία, καταλήγουν
στο ίδιο συμπέρασμα.
Αυτή η συμφωνία των μεγάλω ν θρησκευτικών συστημάτων κάνει περισσότερο
ενδιαφέρουσα

τη

διερεύνηση

μίας

άλλης

άποψης,

και

εν

προκειμένω

της

αρχαιοελληνικής. Ο όρος "αρχαιοελληνική αντίληψη" ακούγεται πολύ φυσικά, αλλά
θα ήταν

απλοϊκό

να

υποστηρίξει κανείς

ότι

υπήρχε μία ενιαία

άποψη για

την

ευθανασία σε ένα ν πολιτισμό που κάλυψε ένα ν σημαντικό γεωγραφικό χώρο και
μιάμιση τουλάχιστον
μέχρι

τους

χιλιετηρίδα, από τις μυθολογικές

τελευταίους

Νεοπλατωνικούς

και

την

αφετηρίες

επικράτηση

και τον

Όμηρο

του

Χριστιανισμού.

Εξά λλου, μια ενιαία αντίληψη δεν θα πρέπει να αναμένεται ούτε

για μικρότερα

γεωγραφικά και χρονικά όρια, για παράδειγμα για την Αθήνα του 4ου αιώνα π.Χ.
Υπάρχουν δυο επιπλέον
μαρτυριών
Ελλάδα

και
(δεν

η

δυσκολίες: η πρώτη αφορά στην

δεύτερη

την

υπήρχαν

προγεννητική

ανυπαρξία

αναπνευστήρες

διάγνωση)

άρα

την

ανάλογου
και

συχνά

προβλήματος

παρεντερικές

ανυπαρξία

ελλιπή

ορολογίας.

διάσωση

στην

διατροφές,
Κάθε

αρχαία
ούτε

προσπάθεια

ανίχνευσης κατάλληλων χωρίων με λ έξεις * κλειδιά θα αποκομίσει ένα ελά χιστο
ποσό μαρτυριών, καθώς όροι όπως αυτοκτονία, ευθανασία, βρεφοκτονία, έκτρωση
ε ίτ ε δεν υπήρχαν ε ίτ ε είχα ν διαφορετική σημασία.
Ο

όρος

αυτοκτονίας

αυτοκτονία

αποδίδονται

ηαρέηεμηε

περιφραστικά

στον
ή

αμοιβαίο

περιγραφικά.

φόνο,
Οι

και

αναφορές

οι
της

πράξεις
λέξης
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ευθανασία στα αρχαιοελληνικά

κείμενα

είναι λίγες

και όψιμες, για πρώτη φορά

τον 3ο αιώνα π.Χ.* το νόημα δεν παραπέμπει καθόλου στο λυτρωτικό θάνατο που
απαλλάσσει από μια θλιβερή, οδυνηρή κατάσταση, αλλά μάλλον στον καλό, τον
ένδοξο θάνατο που συχνά έρχεται ως επιστέγασμα μιας ζωής αξιοζήλευτης, όπως
εκείνου του πολεμιστή Τ έλλο υ στο πεδίο της μάχης ή του Κ λέο βι και του Βίτωνα
στο ιερό της Ήρας, σύμφωνα με τη διήγηση του Ηροδότου. Τα σχετικά κείμενα
ωστόσο, όσο κι αν δεν περιέχουν την εξειδικευμένη ορολογία, δίνουν αναφορές
και περιστατικά και παροτρύνσεις που σχετίζονται με τη λυτρωτική θανάτωση και
επιτρέπουν

την

αποκομιδή

συναντάται

επίσης

πολύ

των

αργά,

αρχαίων

παρά

αντιλήψεων.

την ευρεία

Η

έκθεση

λέξη

βρεφοκτονία

και θανάτωση

βρεφών

στην αρχαιότητα, ενώ δεν συναντάται ειδική, διαχωριστική ορολογία για ό,τι θα
λέγα με σήμερα εγκληματική ή θεραπευτική έκτρωση.

Στα επεισόδια της μυθολογίας, οι αυτοκτονίες είναι πολυάριθμες, από τις πιο
επιβλητικές,
Υλονόμης
λείπουν

όπως
από

του

πένθος

κοινωνικά

καθημερινότερες

Αίαντα
στον

κίνητρα,

σκηνές

μέχρι

τις

αγαπημένο
όπως

πένθους

η
ή

πιο

παράδοξες,

της

Κύλλαρο,

σωτηρία

τύψεων.

της

Τα

όπως
επίσης

φυλής

θέματα

ή

είναι

της

Κενταύρου

Κένταυρο.
της

Δ εν

πόλης,

ούτε

σπανιότερα

στην

ευθανασία, υπάρχει ωστόσο η αναφορά στον Ηρακλή, ένα ν ήρωα με αξιοθαύμαστη
υγεία.

Το

τέλο ς

του

όμως

ήρθε

εξαιρετικά επώδυνο και ολωσδιόλου

με

μια ακραία

νοσηρή

κατάσταση: απρόοπτο,

ανίατο. Η αυτοκτονία θα ήταν ανάξια του

ήρωα: ο Σοφοκλής τον προτίμησε να ετοιμάζει την πυρά της απαλλαγής του από
τους πόνους και από τη ζωή, και να διατάζει και να παρακαλεί τους γύρω του να
την ανάψουν. Εκείνοι αρνήθηκαν να τον απαλλάξουν από την οδύνη και ο ήρωας
υπέφερε πάνω στα ξύλα, έως ότου βρέθηκε ο πρόθυμος Φιλοκτήτης, που όχι μόνο
δεν κατηγορήθηκε για τη θανάτωση, αλλά πήρε και αμοιβή μεγάλη, τα τόξα που
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έ μ ε λ λ ε να εκπορθήσουν το Ιλ ιο ν . Ο Ηρακλής αποθεώθηκε και άρχισε μια δεύτερη
“ζωή* στον Όλυμπο, ενώ ο Φιλοκτήτης, ίσως γιο να υπενθυμίζεται η αμοιβαιότητα
της λύτρωσης, πολλά χρόνια αργότερα θα παρακαλούσε το Νεοπτόλεμο να τον
ρίξει

επίσης

στη

φωτιά.

Ο

Νεοπτόλεμος

δεν

ενέδω σε

και

ο

Φιλοκτήτης

αποθεραηεύθηκε από τους ιατρούς των Αχαιών, ίσως για να υπενθυμίζεται πως δεν
πρέπει να ενδίδει κανείς εύκολα σ ε παρακλήσεις ευθανασίας. Τους γιατρούς που
κατέχουν

τη γνώση και τα τεχνικά μέσα

ξαναφέρνουν

τη

ζωή,

θα

ενδιέφερε

και μπορούν

ίσως

ο

μύθος

να παρατείνουν
του

πρώτου

και να

τους,

του

Ασκληπιού, που όταν έκα νε τέτοιο κατορθώματα, θεωρήθηκε υπεύθυνος ύβρεως και
κατακεραυνώθηκε από το Δ ία , μολονότι γιος του Απόλλωνα.
Οι αναφορές έκθεσης του βρέφους, με άμεσο ή έμμεσο σκοπό τη θανάτωση,
αφθονούν στη μυθολογία και τη θρησκεία, όχι μόνο μάλιστα στην ελληνική: ας μη
ληομονείται ο Μωυσής, ακόμη και ο Ιησούς με τον Ηρώδη. Π ολλές διηγήσεις είναι
πολυσήμαντες,

εμπεριέχουν

στοιχεία

θεογονίας,

μαγείας,

ωμοφαγίας,

και

με

τη

σημερινή διάθεση ανάγνωσης τους παραπέμπουν σε τ ε λ ετ ές εξορκισμού ή μύησης ή
απόδειξης της δύναμης του μέλλοντος ήρωα: ο Ουρανός θάβει τα παιδιά του, ο
Κρόνος

καταπίνει

τα

δικά

του,

αρκετά

βρέφη

σπαράζονται

από

τις

Μαινάδες

μητέρες τους, αρκετά βαρυνονται από ένα κακό χρησμό και πετιούνται προληπτικά,
πάρα πολλά είναι νόθα θεών ή ημιθέων και εκτίθενται στα βουνά ή στη θάλασσα
για

να διασωθούν

όνομα. Ω στόσο

από ζώα ή περαστικούς

ανάμεσα σ αυτές

και να επιβιώσουν, συχνά

με

άλλο

τις θλιβερές για τη σημερινή ηθική εκθ έσ εις,

τρία νεογέννητα απορρίπτονται με κριτήρια που και σήμερα θα γινόταν αποδεκτά:
ο Ήφαιστος

ήταν

ανάπηρος εκ

γ εν ετή ς,

ο Παν

ήταν

δύσμορφος,

τριχωτός, με

πόδια και κέρατα τράγου και ο Πρίαπος ε ίχ ε μεγαλοσπλαχνία, γλώσσα και κοιλιά
ηροέχουσα

και

επί

πλέον

ένα

φαλλό-ουρά.

μητέρες τους, ίσως όμως για να σκανδαλίζουν

Ευνοήτως

απορρίφθηκαν

από

τις

τους σημερινούς υηερμάχους

της
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ευθανασίας, και τα τρία εηέζησαν, ο
Πάν

Ήφαιστος ως ένας εξαίρετος

ως η εύθυμη και ο Πρίαηος ως η γόνιμη πλευρά

μάλιστα εκδικήθηκε

της ζωής,

τη μητέρα του, φυλακίζοντάς την σε ένα

τεχνίτης, ο
Ο

Ήφαιστος

χρυσό θρόνο και

κέρδισε με την αξία του τη χαμένη του θέση ανάμεσα στους θεούς. Δημογρσφικά
στοιχεία ε λ έ γ χ ο υ

του πληθυσμού με βρεφοκτονία θα μπορούσαν να ανιχνευθούν

πίσω από μύθους όπως της Αταλάντης
Αμαζόνων που είχ α ν
νεογέννητώ ν

που την εξέθ εσ α ν λόγω φύλου και των

συνδέσει την ύπαρξή τους με την απόρριψη των αρρένων

τους. Για να μη θεωρηθεί ότι ο μύθος δεν κατέχει από τεχνικές

διακοπής της κύησης, από καισαρικές τομές και από θερμοκοιτίδες, αναφέρονται οι
περιπτώσεις

του

Διόνυσου,

του

Ασκληπιού

και

του

Ευρυσθέσ,

που

γεννήθηκαν

πρόωρα, με θεία παρέμβαση, και επέζησαν με την κατάλληλη φροντίδα.

Στη,
συνεχής

φαινομενική
εξέλ ιξη

προκύπτει

από

των
τα

τουλάχιστον,

στασιμότητα

αρχαιοελληνικών
ταφικά

έθιμα

και

απόψεων
τις

των
για

μύθων
το

γραπτές

αντιπαρατίθεται

θάνατο,
μαρτυρίες.

όπως
Ο

η

έμμεσα
θάνατος

απομυθοποιήθηκε νωρίς από τις φιλοσοφικές διδασκαλίες και το υπερβολικό πένθος
περιορίστηκε από τις νομοθεσίες. Α ν σ ε αυτή την εξέλ ιξη προστεθούν η λαχτάρα
των αρχαίων για κοινωνική καταξίωση και η εξάρτηση της αξίας του ανθρώπου
από την προσφορά του στη μικρή κοινωνία του, προκύπτει ευλόγως η ευκολία με
την οποία οι αρχα ϊκοί και οι κλασσικοί Έ λλη νες

θα αντιμετώπιζαν συναινετικά

κάθε ερώτηση ευθανασίας. Η παράταση της ασθένειας επί μακρόν δεν ήταν βέβαια
τεχνικά εύκολη, ωστόσο από την αντιμετώπιση των γερόντων διαφαίνεται ότι οι
αρχαίοι

δεν

είχ α ν

ιδιαίτερη

προσήλωση

στην

ιδέα

της

διατήρησης

ανθρωπίνων

υπάρξεων, που δεν ήσαν σε θέση να συνεισφέρουν στην κοινότητα. Οι σωζόμενες
στα κείμενα παραινέσεις θανάτου λόγω φτώχειας είναι ενδεχομένω ς υπερβολικές,
ωστόσο

δείχνουν

κάποιο

διάθεση

απόρριψης

της

ταλαιπωρημένης

ζωής.

Στην
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ελληνιστική εποχή η ευκολία καταφυγής στο θάνατο δεν ά λλ α ξε, αν και άλλαξαν
οι αφετηρίες. Η εκούσια έξοδος από τη ζωή δεν προτείνεται πλέον
προσφοράς
Φ αίνεται

στο
πως

κοινωνικό
υπήρχε

σύνολο,

μία

τάση

αλλά

για

για

λόγους

αυτοκτονίες,

αν

προσωπικής

για λόγους
αξιοπρέπειας.

σνα λο γισθ εί

κανείς

την

επιτυχία του Ηγησία και το αντίθετα κηρύγματα του Επίκτητου. Η θρησκεία κατά
κανόνα δεν έπαιζε κάποιο ρόλο στην απόφαση της θανάτωσης, α ξίζει πάντως να
σημειωθεί ότι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Πυθαγορείων η αυτοκτονία ήταν
απαγορευμένη, όπως εξά λλου παραμένει απαγορευμένη στα σύγχρονα θρησκευτικά
συστήματα.

Δ εν

θα

ηερίμενε

κανείς

διαφορετική

αντιμετώπιση

του

μειονεκτικού

νεογέννητου. Πολύ περισσότερο μάλιστα, φαίνεται ότι δεν ήταν σπάνια ή έκθεση
υγιών

νεογέννητω ν,

επειδή

είτε

δεν

αναγνωριζόταν

ως

νόμιμα

ε ίτ ε

ήταν

δημογραφικώς ανεπιθύμητα (υπερπληθυσμός, κορίτσια). Από τη συνολική επισκόπηση
προκύπτουν διαφοροποιήσεις από κοινωνία σε κοινωνία, όσον αφορά την έκθεση
και τη θανάτωση των υγιών νεογέννητω ν. Α ντίθετα πρέπει να υπήρχε εξαιρετική
συμφωνία στην απόρριψη των μειονεκτικών νεογέννητω ν.
Η

νομοθεσία

της

Σπάρτης,

όπως

παραδίδεται

εξαιρετικά σαφής όσον αφορά στα μειονεκτικά
ορθολογική
θανάτωση

και
σε

βαρβαρότητα

διαφανής,
υγιή

στην

δεν

νεο γνά ,

έκα νε
αδίκως

αντιμετώπιση

των

ο

παιδιών.

τον

Πλούταρχο

υπήρξε

ν εο γ έν ν η τα ’ καθώς ήταν αρκετά

διάκριση
ίσως

οπό

φύλου
Καιάδας

και

δεν

έχει

Η κατάσταση

επ έ ξέτ ειν ε

ταυτιστεί

υπήρξε

με

τη
τη

περισσότερο

ακραία στην Αθήνα, όπου για την τύχη του νεογέννητου απεφάσιζε η μαία, που
έκρινε γρήγορα και επί τόπου, αν ήταν υγιές και άξιο να ανατραφεί ή ασθενές
και ανάπηρο

και έπρεπε

να

απορριφθεί,

αδιαφορώντας

για

τις

διαμαρτυρίες

μητέρας. Εκτός από την επισφαλή γνωμοδότηση της μαίας, το ν εο γ ν ό

της

κινδύνευε

να εκτεθ εί και από την άρνηση του πατέρα να το δ εχ τεί στην οικογένεια . Από
την

τρίτη

νομοθεσία

που

έμεινε

γνωστή,

εκείνη

των

Θηβαίων

στους

όψιμους
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χρόνους, προκύπτει

κάποια

των

είχα ν εκτεθ εί.

νεογνώ ν

που

αλλαγή: ηκοινότητα παρενέβαινε πλέον στηδιάσωση
Προφανώς

το

πρόβλημα

ε ίχ ε

πάρει

μεγάλες

διαστάσεις και η δημογραφική κατάσταση επ έβα λλε κάποιες "φιλάνθρωηες" ρυθμίσεις
υπέρ

των

ανεπιθύμητων

ανεξάρτητα
έκθεσης

από

που

νεογέννητω ν,

την

κοινωνική

προκύπτει

από

που

σημειωτέον

κατάσταση των

την

αναφορά

μεγάλωναν

γονέω ν τους.
της

Η

νομοθεσίας

ως

δούλοι,

έκταση της
των Θηβαίων

επιβεβαιώνεται και από ά λλες μαρτυρίες της ελληνιστικής εποχής, την Κωμωδία και
από

επιστολές.

νεογέννητω ν
γυναίκες
κυρίου

των

δούλους:

να

άλλους

τα

αδιανόητη

έκ α ν ε

Χριστιανισμού

τους

4ο

βρεφοκτονίας.

όλη τη

και

με

καθώς

η

οι

μαρτυρίες

ύπαρξη

τη ζωή πιο

μωρών

τους γονείς

Αιγυπτίους,τους
των

του

νόμοι

μαρτυρίες

ήταν

έκθεση

των

επιθυμητή

στις

και ήταν στη διάθεση του
η επαφή με

να αντιληφθεί ότι σε

Ιουδαίους,

ρωμαϊκού

την

τους. Μ ολονότι

ανεπιθύμητων βρεφών,

διαδρομή

για

δεν

δύσκολη

ελληνορω μαϊκό κόσμο

κάποια ίσως

αιώνα
Οι

είναι

χωριστά από

τον

η θανάτωση
σε

επίσης

και έκαναν

όπως

συνεχίστηκε

τον

δούλων,

πουλήσει

λαούς

πολιτισμούς,

μόλις

Σημαντικές

τους
το

κόσμου.

δημογραφικά κίνητρα

Γερμανούς,

φαινόμενο

την

έκτρωση

του

ήταν

της

έκθεσης

Με

την επιβολή του

άρχισαν

να θεσπίζονται

περιοριστικοί ή απαγορευτικοί τηςέκθεσης
για

άλλους

ανεπιθύμητου

και

της

κυήματος είναι

ευλόγως πενιχρές και συναντώνται κυρίως στα ιατρικά κείμενα. Ό λ ο ι οι λόγοι που
οδηγούσαν

στην

έκθεση/θανάτω ση

του

ανεπιθύμητου

νεογνού

(υπερπληθυσμός,

παρανομία, δουλεία) οδηγούσαν και στην προσπάθεια προγεννητικής αποβολής του.
Η διακοπή της κύησης ήταν μάλλον
γυναικών

και παρέμενε

πολύ σπάνια.

μυστική'

έρ γ ο της ίδιας της εγκύου

η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής

ή

του κύκλου
ήταν φαίνεται
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Ο ι μαρτυρίες των ιατρικών κειμένων είναι βέβαια πολύτιμες, αφ1 ενός λόγω
της αναφοράς στις συνήθειες της εποχής τους για τη λυτρωτική θανάτωση και αφ'
ετέρου λόγω

της παρουσίασης των απόψεων των ίδιων των γιατρών. Προκύπτει

έτσι, ότι η αναζήτηση λύτρωσης με θανατηφόρα φάρμακα καθώς και έκτρωσης με
ιατρικά

μέσα

δεν

ήταν

καθόλου

σπάνια.

Μ ολονότι

είθισται

να

θεωρείται

ο

ιπποκρότειος Όρκος ως υπόδειγμα ηθικής καθαρότητας και ως σαφής διακήρυξη κατά
της

ευθανασίας,

φαίνεται

Πυθαγορείων,

δεν

ηαραμελημένη

είναι

ήσαν
η

ότι

οι

τόσο

αρχαίοι

γιατροί,

απόλυτοι

στις

διαπίστωση

ότι

οι

με

την

απόψεις

αρχαίοι

εξαίρεση
τους.

γιατροί

ίσως

των

Σημαντική

και

δεν

ανελάμβαναν

καταληκτικούς α σθενείς, είχ α ν δηλαδή κάποιο πνεύμα παθητικής, όπως θα λέγα μ ε
σήμερα, ευθανασίας.
Ό σ ο ν αφορά τη θανάτωση του μειονεκτικού νεο γέννη το υ αξιοσημείωτη είναι
η

μαρτυρία

του,

φιλάνθρωπου

για

την

εποχή

του,

ιατρού

Σωρανού,

όπου

περιγράφονται με επαγγελματική ακρίβεια τα κριτήρια της αναγνώρισης του άξιου ή
ανάξιου για ζωή βρέφους. Η ως τώρα έρευνα δεν έχ ει α σχοληθεί με την ειρωνική
για τις μετα βολές των κοινωνικών ηθών λεπτομέρεια: τα κριτήρια που υπεδείκνυε
ο Σωρανός στις μαίες για να ξεχω ρίσουν και να απορρίψουν τα μειονεκτικά βρέφη
είναι σχεδόν τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιεί η σημερινή παιδιατρική για να
ξεχωρίσει τα νεο γνά που χρειάζονται περισσότερη φροντίδα.
Η έκτρωση φαίνεται ότι ε ίχ ε διχάσει τους αρχαίους ιατρούς, όπως περίπου
συμβαίνει και σήμερα. Συνήθως, όπως επίσης συμβαίνει και σήμερα, ήσαν πρόθυμοι
να

βοηθήσουν

σε

περιπτώσεις

που

η

υγεία ,

στην

ευρεία

έννο ια ,

της

εγκύου

κινδύνευε, αλλά δυσανασχετούσαν όταν η έκτρωση ε ίχ ε άλλα κίνητρα, όπως την
αποφυγή των κοσμητικών επιπτώσεων της κύησης. Η διακοπή της κύησης ε ξ αιτίας
προβλήματος υγείας του εμβρύου, εξαιρετικά συχνή σήμερα, ήταν μάλλον απίθανη
καθώς δεν ε ίχ ε γίνει ακόμη εφικτή η προγεννητική διάγνωση.
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Οι

απόψεις

των

πρώτων

φιλοσόφων

για

το

λυτρωτικό

θάνατο

και

τη

λυτρωτική θανάτωση, αν είχα ν ειπωθεί κάποιες, είναι δύσκολο να αναπαρασταθούν
με βάση τα σωζόμενα χωρία. Ω στό σο τα ερωτήματα για την αναγκαιότητα των
νεκρικών

τελετώ ν

και

την

αθανασία

της

ψυχής,

τα

κριτήρια

της

εθελοντικής

εξόδου από το β ίο , η συζήτηση για τη σχετική αξία του παιδιού, είχα ν αρχίσει
ήδη από το

Θ α λή ,

τον

Ηράκλειτο

αρέσκετσι

να

εμφανίζει

επιλέγουν

την

αυτοκτονία, περιλαμβάνοντας

τον

Ανα ξα γόρα ,

το

φιλοσόφους

και τον

Σωκράτη

και

σε

το

όλη

Αναξαγόρα.
τη
το

διάρκεια

Η δοξογραφία πάντως
της

αρχαιότητας

Φερεκύδη και τον

Σπεύσιππο,

μια

σειρά

από

να

Εμπεδοκλή,

Στωικούς

και

Κυνικούς και φτάνοντας μέχρι τον Πορφύριο. Εξαίρεση απετέλεσαν οι Πυθαγόρειοι
και

η

Ακαδημία

ανθρώπινης
σημερινό

ζωής’

δόγμα

οφείλεται

που

αντιτάχθηκαν

ανάμεσα
της

στους

ιερότητας

πιθανότατα

της

στην

παρέμβαση

αρχαίους

ήσαν

ανθρώπινης

η απαγόρευση

της

και
ίσως

ζωής.

συμμετοχής

Σε
σε

την
οι

καταστροφή
πλησιέστεροι

Πυθαγόρεια
κάθε

της
στο

επιρροή

ευθανασία,

ηου

περιέχεται στον Όρκο' οι θέσεις τους όμως για τη ζωή ανθρώπων με ανίατη και
οδυνηρή ασθένεια ή αναπηρία δεν είναι γνω στές.
Η

πλατωνικές

θέσεις

για

την

αυτοκτονία

είναι

αντιφατικές:

ο

Σωκράτης

παρουσιάζεται από τη μία να ασηάζεται την πυθαγόρεια απαγόρευση του εκούσιου
θανάτου και από την άλλη να αρνείται, μετά την καταδίκη του, κάθε παράταση
της

ζωής

του.

Οι

πλατωνικές

θέσεις

υπέρ

της

θανάτωσης

των

μειονεκτικών

ατόμων είναι αντίθετα διαυγείς, ολοκληρωμένες, συζητώνται διεξοδικά και αξίζουν
περισσότερης

προσοχής

από τους σύγχρονους

σντιμαχόμενους στο

ερώτημα της

ευθανασίας. Μ ε αφετηρία την πεποίθηση ότι η παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα
είναι αυτονόητη υποχρέωση κάθε μέλους της, είναι εύκολο το συμπέρασμα ότι τα
άχρηστα, από αθεράπευτη ασθένεια ή αναπηρία, μέλη δεν επιτρέπεται να ζουν. Η
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θανάτωση

αυτά

εξυπηρετεί

και

την

κοινωνική

ευ εξία ,

αλλά

και

την

ατομική

λυσπέλεκι, τα κριτήρια ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, επεκτείνονται
και τους ηάσχοντες από ψυχικές ή κοινωνικές διαταραχές, προειδοποιούν για τις
ευγονικές συνέπειες της διατήρησης στη ζωή μειονεκτικών ατόμων, υποδεικνύουν με
ακρίβεια στους γιατρούς τα σχετικά καθήκοντα τους, υποστηρίζουν την παθητική
ευθανασία, χωρίς όμως να αποκλείουν την ενεργητική. Αυτός ο σαφής διαχωρισμός
ενεργητικής και παθητικής ευθανασίας είναι μοναδικός για τα αρχαία κείμενα. Η
επέκταση των κριτηρίων υγείας στα νεογέννητα είναι εύλο γη, με την προσθήκη
και άλλων

επιβαρυντικών

παραγόντων,

όπως

τη

γέννηση

γάμους, ή της δημογραφικής απειλής από την ανατροφή
Υεογνώ ν.

Η

ασάφεια

της

πλατωνικής

ορολογίας

έξω

από

όλων
δεν

τους ιερούς

ανεξαιρέτως
επιτρέπει

των

ασφαλή

συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο απαλλαγής από τα ανεπιθύμητα νεο γέν νη τα ,
αν προτεινόταν δηλαδή θανάτωση ή αποβολή από την Πολιτεία. Η έκτρωση της
ανεπιθύμητης σύλληψης επιβάλλεται ομοίως. Παρά την ολοκληρωμένη πρόταση των
πλατωνικών

κειμένων,

δεν

παραλειπόταν

και

η

επισήμανση,

ότι

οι

σχετικές

αποφάσεις είναι δύσκολες και ότι απαιτείται περαιτέρω συζήτηση κατά περίπτωση.
Οι απόψεις του Α ριστοτέλη για την ανθρώπινη αξία έχο υ ν ε ξ ίσου χρηστική
αφετηρία: η καλλιέργεια της αρετής κάνει τον άνθρωπο πιο χρήσιμο στην κοινωνία
και υφίσταται μια ιεραρχία αξίας από το δούλο και το παιδί, στπ γυναίκα και στον
άντρο, ελεύθ ερο πολίτη. Ευλόγως αναμένεται ανάλογη ωφελιμιστική απάντηση στο
ερώτημα

της

ασχολήθηκε
ανώδυνο

το

θανάτωσης
περισσότερο
θάνατο

των
με

των

άχρηστων

μελών

τα ηλικιακά

άκρα

γερόντων

και

της
της

ηρότεινε

κοινωνίας.

Ο

ανθρώπινης

Αριστοτέλης

ζωής:

σαφέστατα

τη

θεωρούσε
νομοθετική

επιβολή της θανάτωσης, με την έννοια της άρνησης χορήγησης τροφής (παθητική
ευθανασία),
αντίθετα

στα

προς

μειονεκτικά
τη

φύση.

βρέφη,

Σημαντική

που

θεωρούνται

ήταν

η

μάλιστα

προσπάθεια

του

ως

δημιουργήματα

Α ριστοτέλη

να
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προσδιορίσει τον

χρόνο τη* »εμψύχωσης του εμβρύου, με κριτήρια την ικανότητα

αίσθηση* και κίνησης* με τα κριτήρια αυτά ο φιλόσοφο* θεωρούσε ω* ικανοποιητικό
όριο γιο την έκτρωση τον τρίτο μήνα τη* κύηση*.
Σαφεί* και εντελώ *

παραμελημένε*

από τη νεότερη

και σύγχρονη

έρευνα

θέσει* είχα ν εκφράσει οι Κυνικοί ήδη από τον πρώτο του* τον Αντισθένη, που
μίλησε με περιφρόνηση για το θάνατο και τι* μεταθανάτιε* δοξασίες. Ω στόσο ο
Αντισθένη* δεν έφτασε να προτείνει τη θανάτωση ω* λύση, αφήνοντας αυτό το
βήμα

στο

Δ ιο γ έν η ,

που πρότεινε

πιεστικά

την

αυτοκτονία

και τη βοήθεια

σε

αυτοκτονία (ενεργητική ευθανασία) σ ε περιπτώσεις βαριάς αρρώστια* ή γήρατος και
σατίρισε επιφανείς γ έρ ο ντες που επέμεναν να ζουν, όπως τον ίδιο τον Αντισθένη
ή

το

Σπεύσιππο.

φιλόσοφου

με

τον

Από

του*

Ιατρόν,

Κυνικούς

που οφ είλει

αρχίζει
να

ομοίως

ενδιαφερθεί

ο
για

παραλληλισμός
τα

ανάλογα

του
ηθικά

ζητήματα τη* κοινωνίας. Σε αντίθεση με του Στωικούς οι Κυνικοί θεωρούσαν την
υγεία ω* μέγιστο αγαθό, σε ομοιότητα όμως με αυτού* πρότειναν την έξοδο από
τη ζωή με ατομική πρωτοβουλία και όχι με κρατική παρέμβαση. Μ ολονότι η Στοά
άσκησε ευρύτερη επιρροή κατά την όψιμη αρχαιότητα, η διδασκαλία των Κυνικών
ήταν εξ ίσου μακροχρόνια και πιθανόν να επηρέασε τις ηθικέ* αρχές τη* Στοά*.
Η Στοά ασχολήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη φιλοσοφική κατεύθυνση τη*
αρχαιότητας με τα ζητήματα εκουσίου θανάτου και λυτρωτικής θανάτωσης, πολλοί
σχολάρχες

(Ζήνω ν,

Κλεάνθης,

Αντίπατρος)

επ έλεξα ν

την

αυτοκτονία

λόγω

γήρατος ή ασθενείας και η εύλογος έξαγ(όγή, η θεωρία τη* γιο την εκούσια έξοδο
από το βίο είθισται να θεωρείται ως ορόσημο στην ηθική του θανάτου. Ω στόσο
οι θέσεις τη* ήσαν πολύπλοκες και συχνά αντιφατικέ*. Η αφετηρία των στωικών
απόψεων είναι

η αδιαφορία για τη ζωή και το θάνατο, που κάνει εύκολη την

θανάτωση όταν οι συνθήκες ζωής δεν είναι ικανοποιητικέ*. Επειδή όμω* η υγεία
και η ζωή είναι εξ ίσου αδιάφορα, γίνεται δύσκολη η οριοθέτηση των κριτηρίων

203

Περίληφη-Ιυμηεράσμοτα

επιλογής του εκουσίου θανάτου. Αυτή η δυσκολία ίσως είναι που έκ α ν ε τη Στοά
να αποδεχθεί δυο ηθικές λυτρωτικού θανάτου: δικαίωμα εξαγωγής
οι σοφοί, αντιθέτως

οι

πολλοί,

οι

φαΟλοι οφείλουν

να

έχο υ ν μόνον

παραμείνουν

στη

ζωή,

ακολουθώντας τις επιταγές του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης. Η ενασχόληση της
Στοάς με το ερώτημα του λυτρωτικού θανάτου άρχισε ήδη με τον

Ζήνωνα και

ε ίχ ε τη δική του εξέλ ιξη : φαίνεται ότι ο Χρύσιππος έκα νε τον αυστηρό διαχωρισμό
του

σοφού

οφείλει

που επιτρέπεται

να

ζήσει

να

ανεξάρτητα

αυτοδιαθέσει
από

τις

τη ζωή

συμφορές

του

του.

από

το

Αυτή

η

φαύλο

που

αυστηρότητα

διατηρήθηκε και στους επόμενους αιώνες, με τον Ποσειδώνιο να αρνείται τη νόσο
ως κριτήριο λυτρωτικού θανάτου και τον Επίκτητο να μάχεται την ελευθ ερία της
σχετικής

επιλογής.

Εξαίρεση

αποτελούν

Μάρκος

Αυρήλιος.

Αξιοσημείωτο

οι

Ρωμαίοι

είναι πάντως

ότι

Στωικοί,

ο

και

τους

για

Σενέκα ς

και

ο

Στωικούς

η

υποχρέωση παραμονής στη ζωή έχ ει να κάνει με τη φύση και το λό γ ο και όχι με
τη

συμμόρφωση

έννοια

σε

κάποια

θεία εντο λή.

Η

οικεία στη χριστιανική

της αμαρτίας εμφανίζεται αργότερα μόλις στο

Επίκτητο, όπως και η έννοια
συζήτηση

για

τη

τέλο ς

της νόσου ως ευκαιρίας για

λυτρωτικήθανάτωση,

τα

κριτήρια

της

διδασκαλία

Στοάς με

τον

άσκηση. Στη θεωρητική

που προτείνονται

αφορούν

κυρίως καταστάσεις ανελευθερίας ή θυσίας υπέρ φίλων και λιγότερο ασθένειας ή
γήρατος.

Δ εν

σώθηκαν

σαφείς

θέσεις

σχετικές

με

τη

νεογέννητω ν, ο Επίκτητος ήταν πάντως αντίθετος, σ ε
Σημαντική

για

τη

σύγχρονη

συζήτηση

για

τα

θανάτωση

μειονεκτικών

αντίθεση με το

δικαιώματα

του

εμβρύου

Σενέκα .
είναι

η

άποψη ότι το έμβρυο δεν είναι ζω ντανό, αλλά έχ ει ιδιότητες φυτού και αποτελεί
μέρος της μήτρας.
Μ ολονότι οι απόψεις του Επίκουρου είθισται να συνεξετά ζοντα ι με εκείνες
της

Στοάς,

κατεύθυνση.

η μελέτη
Ο

των

Επίκουρος

ελάχιστω ν
ε ίχ ε

τις

σωζόμενων

ίδιες

αφετηρίες

μαρτυριών
με

την

δ είχνει
Αρχαία

μια
Στοά:

άλλη
την
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παρηγορητική αδιαφορία για το θάνατο και την εξύμνηση του σοφού. Ο εκούσιος
θάνατος όμως απαγορεύεται, με την εξαίρεση ακραίων καταστάσεων ανάγκης και
τη

θυσία

υπέρ

φίλων.

Απεναντίας

διδάσκεται

η καρτερία

στη

νόσο

και

την

αναπηρία: και υποφέρονται εύκολα και μπορούν να διδάξουν την ανοχή στα δεινά
του βίου* η χρήση
Επίκουρου.

Το

σημαντικότερη
μακροβιότης

της νόσου

γήρας
όμως

ως ευκαιρίας

είναι

μάλλον

επικούρεια

από μόνη

μακαριστόν,

συμβολή

της αγαθόν,

για άθληση είναι νεωτερισμός του
παρά

έγκειται

αλλά

στη

μόνο με

λόγος

θέση,

καλή

ότι

θανάτου.

Η

δεν

η

είναι

ποιότητα ζωής, ού ιύν

μήκιστον χρόνον άλλά τδν ήδιστον καρπίζεσθαι, η παράταση συνεπώς της ζωής δεν είναι
αυτοσκοπός.

Το

τελευτα ίο

επιχείρημα

ευ νο εί

σαφώς

την

υποστήριξη

της

ευθανασίας.
Παράλληλα

με

τη

Στοά,

τους

Κυνικούς

και τον

Επίκουρο, η Ακαδημία, ο

Κήπος, ο Πύρρων ενδεχομένω ς ασχολήθηκαν, στο πρακτικό κλίμα της ελληνιστικής
φιλοσοφίας,

με

ηθικά

προβλήματα,

όπως

του

λυτρωτικού

θανάτου.

Από

τα

υπάρχοντα πάντως κείμενα δεν είναι δυνατή η αναπαράσταση των θέσεών τους.
Α ν και ο Σπεύσιππος αυτοκτόνησε, το πιθανότατο είναι να διατήρησε η Ακαδημία
την αρνητική στάσης

της στον

εκούσιο

θάνατο,

χωρίς

την παλαιό εμμονή στη

λυτρωτική θανάτωση, σ ε καιρούς μάλιστα, που η πλατωνική Πολιτεία και η θυσία
του μέλους

υπέρ

του συνόλου δεν

ε ίχ ε

πλέον

νόημα.

Διασώζεται μία χρήσιμη

επιγραμματική φράση του Καρνεάδη κατά της αυτοκτονίας με επιχειρήματα από τη
φύση. Από τους Μεγαρικούς ο Στίλπων και από τους Ηλιο-ερετρικούς ο Μενέδημος
αυτοκτόνησαν λόγω γήρατος ή κατάθλιψης. Εντυπωσιακή για την αρχαιότητα είναι
η περίπτωση

του

Ηγησία

από

την

αυτοκτονία με σκανδαλώδη επιτυχία.

Κυρήνη,

που

ηροέτρεπε

από

καθέδρας

την
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Κοινή
σύμφυτων

cm

απόψεις

δικαιωμάτων

που

κάθε

εξετάστηκαν
ανθρώπου:

η

είναι

η

απουσία

διατήρηση

της

της

ζωής

έννοιας
του

των

ασθενούς

γέροντος, του ανάπηρου, του μειονεκτικού νεογνού και ο σεβασμός της ύπαρξης
του εμβρύου δεν ήσαν αυτονόητα. Η αντίληψη της ιερότητας

της ζωής και της

αμαρτίας

ιουδαιοχριστιανική

από

την

καταστροφή

της

έρχεται

μαζί

με

την

διδασκαλία και εξαρτάται όχι τόσο από την πίστη στην αθανασία της ψυχής, όσο
από την πίστη της δημιουργίας

του ανθρώπου κατ' εικόνα ΘεοΟ. Οπωσδήποτε δεν

πρέπει να αγνοούνται τα βήματα των ειδωλολατρών προς αυτήν την κατεύθυνση,
κυρίως εκ μέρους των Στωικών. Ομοίως δεν πρέπει να παραβλέπεται η επίδραση
των άλλων ανατολικών λατρειών, του

Μίθρα και του

Άδωνι, που όπως και ο

χριστιανισμός έδιναν περισσότερο βάρος στην απευθείας σχέση και ενότητα

του

κάθε πιστού με το θ είο , χωρίς τη μεσολάβηση της κοινότητας.
Η μεγάλη βέβαια συνιστώσα στη στροφή αυτή είναι η ιουδαϊκή πίστη στην
εκπροσώπηση

του

θεού

σε

κάθε

άνθρωπο,

που

γίνετα ι

έτσι

εικόνα

του.

Αυτονόητη είναι η καταδίκη κάθε καταστροφής μίας τέτοιας ανθρώπινης ύπαρξηςφορέα

θεού,

η

απαγόρευση

της

αυτοκτονίας,

ο

σεβασμός

του

γήρατος,

η

υποχρεωτική ανατροφή όλων των νεογέννητω ν και η αντιμετώπιση της έκτρωσης
ως αμαρτήματος. Εκτός από τις θρησκευτικές αφετηρίες, στα κελεύσματα αυτά δεν
πρέπει να παραβλέπεται η πιθανή συνεισφορά και δημογραφικών κινήτρων. Η πίστη
της ιερότητας της ζωής πορέμεινε αναλλοίωτη και στους μετέπειτα αιώνες.
Η

χριστιανική

σχηματίστηκε στους

απαγόρευση
πρώτους αιώνες

κάθε

παρέμβασης

της Εκκλησίας, εν

στην

ανθρώπινη

μέρει από

ζωή

την ιουδαϊκή

παράδοση, ε ν μέρει ως αντίδραση στην περιφρόνηση του μειονεκτικού ανθρώπου
από τους εθνικούς και ίσως εν μέρει από την επιρροή των νεοπλατωνικών, των
κυνικών και των στωικών, καθώς και των διωγμών και του εθελούσιου μαρτυρικού
θανάτου

που

δεν

μπορεί

να

διαχωριστεί

με

σαφήνεια

από

την

αυτοκτονία.

Η
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διαμόρφωση των χριστιανικών «πάψεων δεν όταν ούτε στιγμιαία ούτε ομόφωνη και
δεν έλειψσν οι πατέρες που διαχώρισαν το στατικό κατ'είκόνα οπό το δυνητικό καθ'
όμοίωσιν, ένας διαχωρισμός με αξιόλογες προεκτάσεις στην επιχειρηματολογίο της
ευθανασίας.
Η χριστιανική διδασκαλία ήταν ε ξ αρχής αρνητική στην ευθανασία, δεν έχει
όμως τονισθεί ικανοποιητικά από την έρευνα η παρηγορητική δύναμη της εκκλησίας
με τη φιλανθρωπία και τη διδασκαλία για τη μεταθανάτια γαλήνη, η "πνευματική"
δηλαδή ευθανασία. Εύλογη είναι η αρνητική στάση στην έκθεση και τη θανάτωση
του

μειονεκτικού

βρέφους,

για

τον

επιπρόσθετο

λό γ ο

ότι

η

χριστιανική

διδασκαλία, ήδη από το λόγο

των Ευα γγελίω ν, έδωσε μεγάλη σημασία στα παιδιά,

σε

εθνικούς.

πλήρη αντίθεση

μειονεκτικών

με τους

νεογέννητω ν,

ακόμη

Εντυπωσιακή

και

των

είναι

η προστασία και των

τερατόμορφων

συλλήψεων,

με

το

επιχείρημα ότι και το πλέον δύσμορφο ανθρώπινο ον είναι απόγονος του Αδάμ
και δημιούργημα του παντογνώστη Θ εο ύ ' ε ξ άλλου στην ανάσταση των νεκρών
αυτά τα παραμορφωμένα σώματα ενδ έχ ετα ι να έχουν άρτια μορφή. Είναι βέβαια
δύσκολο

να

υποστηριχθεί,

χριστιανισμού

δεν

ότι

υπήρχαν

και

στις

βρεφοκτονίες

πιο θρησκομανείς
παρανόμων

ακόμη περιόδους

συλλήψεων

ή

του

δύσμορφων

νεογέννητω ν. Η καταδίκη των εκτρώσεων είναι ομοίως πολύ πρώιμη, ως συνέχεια
του ιουδαϊκού πνεύματος και ίσως ως αντιπαράθεση στις αιρέσεις των Γνωστικών
που επέτρεπαν

την

ιουδαϊκή διαβόθμιση

έκτρωση. Οι πατέρες
της

της

Εκκλησίας μάλιστα κατάργησαν τη

αμαρτίας ανάλογα με το προχωρημένο ή όχι της κύησης

και θεώρησαν ότι το έμβρυο είναι έμψυχο από τη στιγμή της σύλληψης. Η αυστηρή
καταδίκη κάθε έκτρωσης είναι κοινή και στη ανατολική και στη δυτική Εκκλησία,
αξίζει

όμως

να

κάποιες εξαιρέσεις

αναφερθεί

ότι

η

ανατολική

είναι

σε περίπτωση κινδύνου της υγείας

πιο

ελαστική,

επιτρέποντας

τη μητέρας, ενώ η δυτική

επιτάσσει την, με κάθε θυσία, γέννηση και τη βάφτιση του νέου ανθρώπου.
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The present study had initially started
attitudes concerning

as an attempt to explore

the moral problem, currently called

euthanasia.

the Stoic

Soon

it w as

realised that research has not focused adequately on the G reek w a y of euthanasia
as a whole, in contrast to the extended literature dealing with the current conflict
on mercy killing. Thus the study tried gradually to cover the G reek W orld as far
as possible. On the other hand, the starting motive has been the medical pressure
of questions such as assisted suicide, euthanasia, infanticide, abortion, all the forms
and variations of mercy killing. This initial starting point remained revelant during the
theoretical

investigation

of

the

ancient

sources;

thus

comparison

of

the

ancient

viewpoints to the current dimensions of euthanasia is common in the text. Similarities
are often striking and hopefully instructive.
The G ree k

w a y of thinking about euthanasia is important for the additional

reason, that, unlike W estern society beliefs about the sanctity of human life, G reeks
had never thought of inherited values of any human beings, and did not have any
religious involvement in their decisions: exposing

an infant

to death

Was not

a
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reason for eternal damnation. Jt would be ve ry naive, of course, to expect clear
and helpful guidelines from the G ree ks, concerning an ethical problem consequent to
the modern medical achievements. G reeks had totally ignored current realities such
as

artificial

prolonging

of

life,

sophisticated

resuscitation

techniques,

prenatal

diagnosis, brain death; even more, although the world-wide word euthanasia w as
theirs, they used it really v e ry seldom and with a different meaning. Euthanasia as
a

term with

the

current

meaning

w as

probably

first used as

late

as

the 17th

century AD.
Humans have been shocked b y death for as long as they have been sapiens.
Strikingly opposite is the feeling, or the illusion, of human power against disease
and death; a v e ry ve ry recent situation, dating back just few decades. Following
the sense of domination of nature, death is believed as a shame for the powerful
human science and medicine; everything possible is performed to prolong life; all
patients,

mostly

these

on

terminal

stages

of

their

diseases,

are

transferred

to

Hospitals and Intensive C a re Units; physicians are obliged to try hard against death:
umlike their ancient colleagues they do not have the option to cease treatment. O f
course,

this effort

has

lead

to a healthier and longer life,

for

most developed

societies at least. H ow ever,

some side effects have appeared; important for the

present

to keep

study

is

the

ability

alive

or bring

to life, human beings

with

ambiguous quality of life, often providing them with more pain than relief and help.
Following the development of medical knowledge and technical support, it is now
possible to keep alive human bodies with no brain function, for a long, long period.
The question of euthanasia is a natural consequence.
As mentioned before, the term euthanasia originally had a different meaning,
referring to glorious or happy death, coming as a climax of a respectful life, and
did not have the connotation of the bitter death wanted as an escape from a

miserable life. Euthanasia as

a

Summary

209

term covers

the whole human lifespan; the term

infanticide is how ever preferred in the case of neonates or infants. An extension of
euthanasia to the foetal period
borderline

between

euthanasia

of human existence
and

suicide is

not

is therapeutic
a lw a y s

abortion.

certain;

the

The

specific

distinction relies on the hand providing death; suicide is self-killing, irrespective of
the amount of help or pressure provided to the dying; euthanasia is performed by
another person. There is a significant confusion and discussion about the forms of
mercy killing: active euthanasia concerns the killing through an action (e.g. providing
a

lethal

drug);

treatment;

passive

voluntary

euthanasia

euthanasia

is

follows

performed

through

abstinence

from

wish;

involuntary

euthanasia

the patient's

any

ignores the suffering human's attitudes (usually such attitudes do not e xist, as

a

result of mental immaturity or disease); assisted suicide is a fashioned variation of
euthanasia

performed

euthanasia

consists of supporting the patient to face disease

and be prepared for

death.

forms

assisted

All

of

throughhelping

euthanasia

are

the

suffering

cited

to

in G reek

commit

texts;

suicide;

spiritual

suicide

and

spiritual euthanasia are however the most common.
Euthanasia, being a pressing moral dilemma, evokes strong arguments both for
and against. Both sides are quite convincing; efforts for a intermediate w a y are not
missing;

such

solutions

include

well

defined

criteria.

Discussion

of

euthanasia

in

modern philosophy, although having started outside the medical w orld, has gradually
turned

to an

object

of

medical ethics.

From

a

legal

point

of

vie w ,

euthanasia

remains forbidden throughout world, with the single exception of the Netherlands
and

the

casual

silent

tolerance

of

assisted

Discussion of infanticide is complicated b y

suicide

in

some

W estern

countries.

the inability of the suffering infant to

possess or express an opinion and by the ethical issue of infant's guardianship. The
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same problems

a re

encountered

in the

discussion of

abortion,

where

an added

difficulty derives from the question of the human property possessed by the embryo
Since the Jewish-Christian view of humanity as Imago D ei has dominated, it is
reasonable to consider the decision of terminating life as divine and to exclude any
human

interference;

arguments

about

euthanasia

have

thus

been

classified

as

religious and not religious. Islamic ethics on the other hand are ve ry close to the
Jewish-Christian doctrine. Buddhism, although having a different starting point, not
involving G od to such an extend, concludes in the same prohibition. This agreement
of the major religious systems makes it more interesting to investigate an alternative
v ie w , such as the G reek beliefs about euthanasia.
The term "G re ek w a y of euthanasia" sounds ve ry natural, it would, however,
be naive to support that there had been a unique belief about such moral problems
in an impressive civilisation of such a geographic distribution and such a resistance
to time: almost fifteen centuries separate Homeric era from the last Neoplatonics
and the final domination of Christianity. A common w a y of thinking about euthanasia
is not possible for any modern civilisation either. Two more difficulties are faced
when

investigating

the

G reek

w ay:

the

fragmentary

and

very

often

misfigured

survival of ancient accounts and the absence of the moral problem itself in Greek
society,

or

at

received.

This

passages

by

least

the

difficulty
use

of

absence
is

very

keyw ords

of
w ell

such

the current dimensions
understood
as

suicide,

when

that euthanasia has

trying

euthanasia,

to

locate

infanticide,

suitable
abortion;

results are really v e ry poor. This difficulty can be faced only through a thorough
reading of G ree k texts.
The meaning of the terms themselves w ere different: the term αύτοκτονία, refers
to mutual killing

rather

than to suicide; actions of

suicide

are

usually

described

without use of a specific, unchanging terminology. The term ευθανασία is first cited in
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the third century B C and does not possess the current meaning of mercy killing but
this of glorious death, such as the death in the field of the battle or Tellus1 and
Vitus' death in the sanctuary of Hera described by

Solon in Herodotus. Relevant

passages how ever, although lacking specific terminology, accurately describe cases
and advice

related

to mercy

killing.

The

despite the wide practice of exposure

term βρεφοκτονία is

found

equally

late

and putting infants to death. No specific

term can be found describing abortion for therapeutic reasons.
In M ythology a fair number of suicide cases are found, including the moist
impressive such as A ja x's death and the most strange such as the female Centaur
Hylonome's death, lamenting her dead Centaur mate Cyllarus. M ore human motives,
.such as self-killing from shame or for the salvation of the community are found as
well. Euthanasia scenes are ra re ; the case of Hercules is impressive, how ever, a
hero

of

disease.

extraordinary
Hercules

did

health,
not

suddenly

choose

suffering

suicide;

after

from

a

arranging

painful
his

and

family

incurable

a ffa irs ,

he

prepared his pyre and ordered his fellows to burn him. Strangely enough, his order
w as not obeyed and the hero suffered a lot until Philoctetes arrived and agreed to
set fire to the p yre, with a considerable rew ard. Hercules' death w as a glorious
one: after having suffered so much he took his place among the gods, starting a
new eternal life; many many years thereafter, Philoctetes himself, suffering from his
leg wound asked Neoptolemus1 aid for death; the latter refused, Philoctetes
brought

to

the

Achaean

euthanasia

should

not

resuscitate

terminally

be

campus
made

ill patients

and
easily.

cured:

a

Physicians

should bear

message

that

equivocating

in mind the case

decisions
over
of

or

their

w as
about

not

to

ancestor

Aesculapius, who w as punished by lightning with Zeus, when bringing humans back
to life.
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Reports of infant exposure are very common in Mythology- not only in G reek;
famous

infants

are

in the habit

of

facing

the greatest

clanger in the new-born

period, as M oses, even Jesus did. M any of the mythological scenes include multiple
meanings, with religious and magic elements, currently explained as indicating rituals
of initiation: Cronus sw allow s his own offsprings, infants are torn up and devoured
b y their own mothers, are condemned b y ominous oracles requiring their death, or
are

exposed

as

illegitimate

conceptions

and

saved

by

animals

and

so

on.

Interestingly enough, among these myths, peculiar and sad enough for the current
ethics, three cases are crucial for the present study: Hephaestus w as born lame,
Pan deformed and resembling a beast, Priapus the same. All three new-borns were
exposed to death b y their own mothers; parental motives could be the same even
in our rational society. All three survived developing other unexpected capacities,
such as cre ativity, jollity, fertility. Hephaestus furthermore punished his mother and
gained

his

place

among

gods.

Selective

acceptance

of

new-borns

according

to

demographic criteria occurs in the legends about Amazons. Mythology is aw are of
interventions concerning the gestational period, the artificial birth and the care of
premature or handicapped neonates under sophisticated conditions, as happened in
the cases of Dionysus, Aesculapius and Eurystheus.
Unlike the prim o fa c ie immobility of myths, G reek

concepts of death were

continuously undergoing, as is indicated b y the burial customs and the left texts.
Death w as demystified very early by philosophical approaches and excessive lament
w as limited by suitable legislation interference. Combined with the G reek longing for
social acknowledgement and to the relationship of human value with the amount of
social o ffer, these attitudes could reasonably lead to the consent to euthanasia for
cases of long-standing diseases or disabilities. Furthermore old age does not seem
to have

been

faced

respectfully; even

death proposals because of poverty

are
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found. In Hellenistic era the ease of escape through death do not change; motives
are however slightly different. Suicide is not committed because of social pressure
but because of personal self-respect. Probably there had been a cluster of suicides,
as presented by Hegesias' sermon and Epictetus' refusal. Religion w a s not generally
involved in such matters, with the exception of Pythagoreans who prohibited any
kind of life destruction. The influence of oriental religions, as Mithra's and Adonis',
in late antiquity remains under investigation.
A different management concerning the handicapped or deformed infant should
not be expected. All available data lead to the conclusion that such infants w ere
uniformly put to death for all the duration and all the area of G reek civilisation.
Exposure to death w as quite common for healthy neonates as

w ell, in cases of

unwanted pregnancies, mainly affecting girls. Such exposures differed accordingly to
local legislation and habits, there w as however a common lack of condemnation for
such acts. Spartan legislation w as very clear, requiring exposure to death for all
handicapped

neonates.

The

council. This habit has

examination

been

a lw a y s

and decision

w as

left

on the old

considered in modern thought

as

men's

atrocious;

motives w ere how ever rational without religious or magic elements, no distinction
w as

made for

parents' status

or the infant's

se x.

A fter

all,

in the decision

of

exposing the neonate it is stressed that a handicapped citizen would certainly be
inappropriate and unhappy in this soldiers' society. The situation in Athens can be
investigated
Neonates

through

w ere

sufficient

examined

sources,

immediately

mainly
after

Plato,

birth

by

Aristotle
the

even ignoring the mother's attitudes, if the new-born w as
allowed

for

feeding

and

survival.

Beyond

health

and

midwife,
healthy

handicaps,

Aristophanes.
who

decided,

enough to be

infants

could

face

father's refusal to admit them in the fam ily, a situation leading similarly to exposure.
Exposing

Infants

must

have

been

very

exacerbated

in

Hellenistic

times,

with
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demographic consequences; art interesting legislation that has been left concerned
public intervention in Thebes, where parents having decided to put to death their
infants

because

of

extrem e

property,

should

alternatively

give

them

to

the

community, who sold them symbolically for upbringing and slavery to other citizens.
This charity legislation sounded very strange for the rest of the G reeks; however
handicapped

children

had

again

no possibility

of

survival.

The extent of

infants

exposure to death is presented by other sources of that period as well, deriving
mainly

from

N ew

Comedy

and correspondence. Among the great populations of

slaves, infanticide must have been the rule, as long as infants w ere undesirable by
both, their mothers

and their owners. Although in Hellenistic and Roman era the

contact to other civilisations made it clear that exposure w as not a global custom,
and that populations as Je w s, Egyptian, Germans saw it as a crime, this practice
went on for all the duration of Greco-Roman W orld. It w as only after Christianity
predominated,

that

the

first

legislation

prohibiting

exposure

w as

enforced;

some

demographic motives must not be excluded.
Evidence of abortion concerning unwanted conceptions is reasonably very rare
and located mainly in medical texts. All reason leading to infanticide could apply
for abortion as well. The procedure of abortion w as limited in the small women's
circle, probably including m idwives; a physician w as consulted very rarely.
M edical texts are useful, not only for their authors' opinions, but because they
present the habits of their era concerning euthanasia practices. It is concluded that
requests for lethal drugs w ere rather common, as w ere requests for abortive means.
Although the so called Hippocrates' O ath is considered as an example of medical
dignity and a clear declaration against any form of euthanasia, other medical texts
give a series of ca se s, where physicians were not so rigorous. The condemnation
by the O ath rather emphasises the dimensions of euthanasia in these yea rs; Oath
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medical

relies

ethics
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Pythagorean origin and
mainly

on

its

adoption

its

influence

on the contemporary

by

Christian

physicians.

A

rather

neglected contemporary aspect of ancient medicine is that physicians did not agree
to treat incurable or terminally ill patients, behaving thus according to attitudes of
passive euthanasia. Prognostic methods that could help physicians to forecast the
outcome of the patients keep an essential role in Hippocratic corpus. Concerning
infanticide,

impressive

evidence

comes

from

Soranus'

treatise

about

criteria

of

neonates worthy of being raised, that is criteria of infanticide. Ironically enough,
Soranus infanticide criteria are almost identical with resuscitation criteria in current
neonatology. Abortion

seems

to have

divided

ancient

physicians

in two

groups,

e xa ctly as it happens today.
The first philosophers' view s and teachings about mercy killing, if a n y, can
only be reconstructed with difficulty. Related problems how ever, such as questions
of soul immortality, criteria for voluntary death, opinions about the limited value of
children

had

biographers

alread y
really

started

delighted

with

Thales,

in presenting

Heraklitus

philosophers

and

A naxagoras.

committing

suicide;

Ancient
a

long

succession is described, including Pherekydes, A n a xa g o ra s, Socrates, Speusippus, a
series of Stoics and C yn ics, even Neoplatonics like Porphyrius. O nly Pythagoreans
had

a lw ays

rejected

such

acts.

Academy

after

Plato

w as

in general

negative

towards suicide or euthanasia.
Plato's

teaching

about

suicide

is

contradictory;

Socrates

is

described

as

accepting the Pythagorean prohibition, on the other hand he refused to prolong his
life, choosing death instead of disobedience of the la w s. Concerning euthanasia of
suffering or handicapped patients, Plato's proposals are clear and well presented:
since the goal of human existence is the well-being of his society, impaired and
handicapped citizens have no place in Plato's ΠαΛπε&ζ. Similar to the Spartan belief,
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euthanasia serves both, the spcial unit and the patient. C riteria are the same for
every

citizen,

irrespective

of

w elfare

or

status,

mental

and

social

disease

are

included, euthanasia is considered as a preventive measure as well, a warning is
made for eugenic consequences of keeping in life unnatural beings, physicians role
is

described

analytically,

passive

euthanasia

is

generally

preferred,

active

euthanasia, even involuntary is how ever not excluded. Euthanasia criteria are applied
for infants as w ell, with the addition of births out of the sacred marriages and the
demographic threat of bringing up all the offspring. Platonic terminology is not very
clear about the fate of the undesired infants; death or raising out of Πολαεία could
be equally in mind. In cases of illegitimate conception, abortion is required as well.
Although

Plato

unexpected

had

sides

of

an
his

organised
schedule

programme
should

be

for

euthanasia,

managed

under

he
the

believed
same

that
basic

principles; he recognised ve ry well that such legislation w as not easy to be applied.
Aristotle's

vie w s

on human value keep the same utilitarian starting point as

Plato. G radual development of virtue is related to increasing social value; hierarchy
is described from the beast and the slave, the child and the female, to the male
citizen. An appropriate answer to the question of euthanasia is expected. Especially
for the two limits of human life, Aristotle considered death in old age as painless;
having a special interest in em bryology, the philosopher offered some answers to
the time of animation and suggested abortion before the development of mobility
and sensation in the embryo, that is before the third month. Equally clear were
Aristotle's proposals about legislation of infanticide in cases of handicapped new*
borns; furthermore the philosopher stressed that such seriously deformed offsprings
could not be regarded as natural beings.
C ynic philosophers,

starting alread y

with Antisthenes, had

spoken scornfully

about the fear of death and the beliefs for an immortal life. However Antisthenes
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himself

did

undesired

not

life;

propose
this

step

suicide
w as

and

euthanasia

performed

by

as

suitable

Diogenes,

w ays

who

to

forcefully

leave

an

tried

to

persuade his contemporaries, among them Antisthenes himself and Speusippus, that
old

age and a painful disease were a good reason for leaving. Diogenes w as a

supporter of the assisted suicide and committed suicide himself when v e ry old; in
the last period of

Cynicism, Peregrinus a unique mixture of Cynic

and

Christian

beliefs burned himself in a public celebration in Olym pia. Cynics w ere in the same
linewith the Stoics when considering suicide

or euthanasia

as a personal choice

and not as a state duty; C ynics w ere however on the opposite side from Stoics,
when considering health as a major άγαθόν. They w ere probably the first to stress
the analogy

between

physicians

and philosophers

who

must offer

moral healing.

Stoa had a w ider influence in antiquity, cynic teachings should not how ever be
underestimated as

they had

a long

duration as

problems

related

other

philosophical

w ell, and

w ere

closer

to early

Christian attitudes.
Stoics
intensively

faced
than

any

to

the question
branch

of

in antiquity.

voluntary
M any

death
Stoic

more

scholars

(Zeno, Cleanthes, Antipatrus) had chosen suicide; furthermore the special terminology
of voluntary death, εύλογος έξαγωγή, became synonymous with the Stoic
and a well known milestone of G reek
are however

more complex

beliefs about euthanasia. Stoic

teachings,
conclusions

than previous teachings and often contradictory; this

controversy grounds on two Stoic principles: the belief that health and life are not
άγαθά per se and that illness, infirmity, even death are not κακά and the belief that
wise people have different code of handling these moral problems from common
people. Since life is neutral, it is reasonable that anybody could choose voluntary
death in any case
illness is equally

of on undesired situation; on the other hand how ever,

neutral, it would be unwise to be considered as

a

reason

since
for
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death. Thus the

problem of euthanasia criteria in Stoic philosophy

could have no

end. Furthermore, even if voluntary death is no doubt an escape from misery, this
w ay

is

reserved

people have to

only

for

w ise

men,

sa y

for

Socrates

and

Diogenes; common

ob ey the natural order, the instinct of self-preservation, ond stay

alive despite all bad things that could happen. It seems that Zeno, the first scholar,
w as

more liberate

to

such

decisions,

probably

influenced

by

C yn ics;

the

strict

differentiation between the w ise man and the others seems to keep the origin from
Chrysippus, who thus limited

the choice of voluntary death. Later

on Poseidonius

rejected the illness as a reason for voluntary death and Epictetus refused his pupils
such e asy decisions. On the contrary, the Roman philosophers, such as Seneca and
M arcus

Aurelius

w ere

more

tolerant

in discussing

about

suicide,

euthanasia

and

death. It is rem arkable in Stoic philosophythat discussion of voluntary death uses
arguments from nature and reason, not from religion; the first thought of suicide as
a sin comes with Epictetus together with the opinion of the illness as an opportunity
for exercise, teachings ve ry close to the Christian ones. When concluding to criteria
for euthanasia, Stoics usually mainly mean situations of lack of freedom, or dying in
favour of friends and less disabilities, diseases, or old age. No evidence has been
found about infanticide with the exception of Epictetus who disagreed with it and
of Seneca who agreed.
The Epicurean beliefs are usually considered similar to the Stoic; on the
contrary, how ever, even if Epicurus shores the same starting points with the Stoa,
the meaninglessness of death and the power of the wise man, his w a y follows an
other orientation: the voluntary exit from life is generally forbidden, with some rare
and marginal exceptions, like the sacrifice for friends. Disease is easily bearable
and may itself teach the patience to the evil in life. O ld age, after a good life, is
a

reason

for

admiration,

not

for

death.

But,

ve ry

interestingly

for

the current
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euthanasia debate, it is not only the length of life desirable, but the quality as
well; efforts for life prolongation should not consider life as an aim p e r se. This
important Epicurean point has not been stressed by other G reek philosophers.
Simultaneously

with

Cynics

and

Stoa

and

Epicurus,

Sceptics

and

the

older

Schools must have been engaged in discussion about voluntary death, as Hellenistic
philosophy
reached

had

a

to date

general
what

trend

could

to moral problems;

help

in reconstruction

no evidence
of

their

how ever

teachings.

have

Although

Speusippus himself committed suicide, it is most possible for Academ y to have kept
the initial negative attitudes to voluntary death, in an era
favour

of

the πόλις

had

no

meaning

any

more.

Elderly

that killing citizens in
Karneades

has

left

a

.charming episode, when refused to commit suicide, using arguments and criteria from
the nature. Among the older scholars, Stilpo from the M egarians and Menedemus
from the Helio-Eretrians chose voluntary death because of old age or depression.
One highly impressive example is that of Hegesias the Cyrenean who openly and
successfully taught in favour of voluntary death.
All the approaches that have been discussed share the common absence of
any

belief in inherited rights, given

to e ve ryb o d y; trying

to keep

alive

elderly,

terminally sick, handicapped infants and respecting embryo's rights w as unknown in
antiquity.

The

perception

of

the

sanctity

of

human

life

comes

together

with

Christianity and is related to the doctrine of the creation of human beings as God's
picture, Imago Dei, and less to the doctrine of animation and soul immortality. The
major

contribution

to

this

development

are

the relevant

Jewish

beliefs,

although

influences from the late Stoa and Academ y as well as from the religions of Mithra
and Adonis should not be underestimated. Alt these teachings share
belief

about

intervention.

the

straight

relation

of

human

to

G od ,

without

any

the common
community
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Concerning the Jewish attitudes, the belief that each human being has been
created in the image of G od leads to the condemnation of any destruction of such
an Imago D ei, the prohibition of any suicide and any euthanasia. The elderly must
be treated with respect, all new-borns must be brought up and abortion is a sin.
Although

the

latter

guidelines

derive

from

religious

beliefs,

demographical

needs

probably had their contribution. This Jew ish attitude to voluntary death has remained
unchanged to date.
The

Christian

prohibition

of

any

interference in human

life w as

gradually

formed during the first centuries of the Church, in part following the Jewish beliefs
and probably in part coming as reaction to the scornful treatment of handicapped
persons in pagan societies. These attitudes w ere formed gradually: the first centuries
w ere difficult and many

faithful members chose voluntarily martyrdom and death.

Destroying a human life because of sickness would be opposite to the Christian
beliefs; what has not been stressed is the additional protection that Church provided
to these humans with the teaching of forbearance and of eternal life, a so to say
spiritual euthanasia. Exposure and infanticide w ere condemned as well, it should be
additionally stressed that, already from Jesus' sermon, children had been considered
as

of

highest

value.

In direct

opposition

to pagan

habits,

Church

ordered

the

preservation of any life in cases of handicapped, even monstrous appearanced new*
borns. These humans did not cease to be God's creatures and probably they could
obtain

a

normal

appearance

support that even during the
totally

disappeared.

Christianity,

after

the

Itwould

be

however

naive

to

most religious periods of Christianity infanticide had

Condemnation

distinguishing

resurrection.

of

Church

abortion
from

w as

sects,like

equally
Gnostics,

very
who

early

in

allowed

abortion. Making a step more than Jew ish Law , Christianity condemned equally the
very early abortion and the later one in the progress of gestation, as animation is

Summary
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believed to happen at the time of conception. Eastern and Western Church are
equally rigorously against abortion; in practice however, Eastern Christianity is more
tolerant, permitting pregnancy cessation in cases of danger for the mother; Western
Christianity orders any human conception to be born and baptised.

222

Η λυτρωτική θανάτωση στην €λληνική αρχαιότητα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΗΓΕΣ

Άέτιος, Συναγωγή τών άρεσκόντων, στο: Η. Diels, Doxographl Graeci, Van der Gruyter, Berlin 1965
(11879).
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, Επιμ. Σ. Αλεξιάδπς, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
Αίλιανός, Ποικίλη Ιστορία , Επιμ. Στ. Αλεξιάδης, Ζαχαρόπουλος Αθήνα, χ.χ (*1940).
Αισχύλος, 'Αγαμέμνων, Oxford University Press 1972.
I. Ν. Γρυηάρης, Οι τραγωδίες του Αισχύλου, Εοτία, Αθήνα χ.χ.
------- , Έτττά έπΐ Θήβας, Oxford University Press 1972.
Επιμ. Τ. Μπάρλας, I. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Εύμενίδες, Oxford University Press 1972.
Aeschylus Eumenides, μτφρ. στα Αγγλικά A. J. Podlecki, Aris & Phillips, Warminster
1992 (11989).
Αίσωπος, ΜΟθοι, μετάφραση Αγνή Λιάηηα, Εξάντας, Αθήνα 1993.
Άννα Κομνηνή, Αλέξιός, επιμ. Α. Σιδέρπ, Ά γ ρ α , Αθήνα 1992.
Απολλόδωρος, Μυθολογία , Επιμ. Π. Πετρίδης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυπκά, επιμ. Α . Βολτής, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1988.
’Απολλώνιος Τυανεύς, Έπιστολαί, επιμ. R. J. Penella, E J . Brill, Lugduni Batavorum 1979.
Αριστοτέλης, 'Αθηναίων Πολιτεία, επιμ. Γ. Κοτζιουλας, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Μικρά Φυσικά, επιμ. Ν. Σωτηράκης, Α . Ευσταθίου, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1978.
------- ,Περί Ψυχής, επιμ. Β. Τατάκης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1978.
------- , Πολιτικά
Aristotelis Politica, εκδ. W. D. Ross, Oxford University Press 1967 (11957)
Aristotle’s Politics, μτφρ. στα Αγγλικά B. Jowett, W. W. C Davies, Oxford University Press 1967
(11905)
------- ,Ρητορική, επιμ. Η. Ηλιοιί, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Αριστοφάνης, Νεφέλες, επιμ. Κ. Βάρναλπς, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- , Βάτραχοι, επιμ. Α . Μελαχρινός, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------- ,Ο ι κωμωδία του Αριστοφάνη, Μτφρ. Θ. Σταύρου, Εστία, Αθήνα 1986.
Αρρίανός, Ανάβασις Αλεξάνδρου, Επιμ. Δ. Λύκος, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
Γαληνός, Άπαντα, (Claudii Galeni, Opera omnia), επιμ. C. G. Kuehn, Oims, Hildesheim 1964-1965
(11821-1833)
Γρηγορίος Νύσσης, Περί τών νηπίων των πρό ώρας άφαρπαζομένων, επιμ. Αρχιμανδρίτης Π.
Μηρούσαλης, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1987.
Διογένης Λαέρπος, Diogenius Laertil, Vitae Philosophorum, H. S. Long, Oxford University Press, 1966
(11964).
------- ,Βίοι καί γνώμαι τΦν έν φιλοσοφίφ εύδοκιμησάντων, Επιμ. Ν. Κυργιόπουλος, Πάπυρος,
Αθήνα 1975.
Διόδωρος Σικελιώτης: Diodorus of Sicily, τόμοι 1-20, επιμ. Francis R. Walton · Russel M. Geer,
The Loeb Classical Library, Great Britain 1967.
Δίων Χρυσόστομος, Dio Chrysostom, μτφρ. στα Αγγλικά J. W . Cohoon, Harvard University
Press 1961 (>1939)

Βιβλιογρσψίσ

223

Επίκουρος. 'Απαντα, Κάκτος, Αθήνα 1992.
-------- /Ηθική, εηιμ. Γ. Ζωγροφίδης, Εζόντος, Αθήνα 1991.
Επίκτητος Έγχεψίδιον, επιμ. Α. Δαλεζιος, Πάπυρος, Αθήνα:, 1975.
-------- , Epictetus. Dissertations, επιμ. W. A Oldfather, Loeb. Harvard University Press 1959 (’ 1928).
Ευριπίδης. Ιππόλυτος, cmp. Κ. Κόντος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα x .x .
-------- .Των. επιμ. Ν. Ποριώτης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Ηρόδοτος ΜοΟσαι, εηιμ. Ε. Πανετσος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Ησίοδος Απαντα, επιμ. Π. Αεκατσάς, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Ιουλιανός Έπιστολαί, επιμ. Τ. Βουρνάς, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ..
Ιπποκράτης. 'Απαντα (oeuvres com petes d ' Hippocrate), επιμ. έ . Uttr6, Hakkert, Amsterdam 1962
(Paris 11853)
------- ,Ιπποκρατική Συλλογή, τόμος A '# Επιμ. Δ. Λυπουρλής, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη,
Ηράκλειο 1991.
------- ,J. Kuhn. U. Reischer, Index Hippocraticus, Vandenhoeck & Ruprecht, G6tingen 1986-1989.
'Ιωάννης Δαμασκηνός, "Απαντα τά έργα, Επιμ. Π. Χρήστου, Θ . Ζήσης, Κ. Φραντζόλας, Π.
Πσηαευσγγελου, Πατερικαί εκδ. Τρηγόριος ο Παλαμάς", Θεσσσαλονίκη 1976-1991.
Ίώσηπος, Ιουδαϊκή όρχαιολογία Josephus, Jewish Antiquities, επιμ. R. Marcus, Harvard University
Press 1966 (M937).
------- ,Κστά Απίωνος. Joephus, Against Apion, επιμ. H. S t J. Thackeray, Harvard University Press 1966
('1926).
Λουκιανός, Άπαντα, επιμ. Ν. Σφυρόερος, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
Διονύσιος Λογγίνος, Περί ύψους, επιμ. Μ. Κοπιδάκης, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο
1990.
Κέβης, Πϊναξ. επιμ. Α. Φλώρος, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
Μάρκος Αύρήλιος Τα είς έαυτόν, επιμ. F. deGiorgio, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1975.
Μενάνδρος, Κώμωδίαι, επιμ. Θ. Σταύρου, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Όμηρος, Ιλιάς, Oxford University Press, 1987 (*1902).
Παναίτιος Ρόδιος, Panaetii Rhodii fragmento, επιμ. M. van Straaten, EJ Brill, Leiden 1902.
Παυσανίας. Ελλάδος Περιήγησις, επιμ. Ν. Παπαχατζής, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980.
Πίνδορος, Pindari Carmino cum fragmentis, επιμ. C. Μ. Bowra, Oxford University Press
1988 ('1935).
Πλάτυν, Αντερασταί, επιμ. Π. Πετρίδης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- /Αλκιβιάδης Α\ επιμ. Γ. Κορδάτος, Ε. Λιακάκος, Ζαχαρόπυλος, Αθήνα χ.χ.
-------/Απολογία Σώκράτους, επιμ Κ. Κουραβελος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,Γοργίας, εηιμ. Σ. Τζουμελόας, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,Εύθόδημος, επιμ. Η. Λόγιος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,Εύθυφρων, επιμ. Γ. Κορδάτος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,θεάγης, επιμ. Π. Πετρίδης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,θεαπητος, επιμ. Β. Τατόκης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------.Plato, Theaetetus, επιμ. Harold North Fowler, Loeb, Harvard University Press, 1967 ('1921)
-------, Ίππαρχος, επιμ. Π. Πετρίδης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- /Ιων, επιμ. Α. Λοούρδας, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,Κρστύλος, εηιμ. Η. Λόγιος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Κρπίας, επιμ. Γ. Κορδάτος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Κρίτων, εηιμ. Κ. Αροπόηουλος Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- Αάχης, εηιμ. Β. Τατάκης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,Μένων, εηιμ. Β. Τατάκης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Ν όμοι Platonis O pera (Leges), επιμ. J. Burnet, Oxford University Press 1971 (*1907).
Πλάτωνος Νόμοι, επιμ. Β. Μοσκόβη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1988.
------- .Παρμενίδης, εηιμ. Η. Λόγιος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
■
■- -,Πολπεία, επιμ. Ε. Παπονούτσος, I. Γρυπάρης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.

224

Η λυτρωτική Θανάτωση στην ελληνική αρχαιότητα

-------,Πολιτικός, €πιμ. Ε. Παπανοι^σος, Η. Λόγιος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------.Πρωταγόρας, επιμ. Ε. Παπανούτσος, Β. Τστάκης, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- .Σοφιστής, επιμ. Δ. Γληνός, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Συμπόσιον, επιμ. Κ. Γεωργούλης, Β. Δεδούσπς, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,Τίμαιος, επιμ. Θ. Βλυζιώτης, X. Παπαναστασίου, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Φαιδρός, επιμ. Ν. Αχείμαστος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
-------,Φαίδων, Bibliotheca Oxoniensis, Oxford 1967 (*1900)
------- ,Φαίδων, επιμ. Γ. Κορδάτος, Ε. Παπανούτσος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Φίληβος, επιμ. Μ. Ανδρόνικος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- ,Χαρμίδης, επιμ. Ν. Τετενες, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Πλοστάρχος, Βίος Κάτωνος, Les Belles-Lettres, Paris 1976.
-------,Βίος Λυκούργου, Les Belles-Lettres, Paris 1957.
------- /Ηθικά. Γυναικών άρεταί, επιμ. I. Σταματάκος, Ε. Δαυίδ, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
------- , Ηθικά. Περί εύθυμίας, επιμ. I. Σταματάκος, Σ. Φίλιππος, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
------- /Ηθικά. Περί Ίσιδος καί Οσίριδος, επιμ. Λ . Φιλιππίδης, Πάπυρος Αθήνα 1975.
------- Ηθικά. Περί μοναρχίας καί δημοκρατίας καί όλιγαρχίας. Επιμ. I. Σταματάκος, Θ.
Τζαννετάτος, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
------- , Ηθικά. Περί παίδων άγωγης,, επιμ. Λ . Φιλιππίδης, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
------- Ηθικά. Περί τοΟ Σωκράτους δαιμονίου, επιμ I. Σταματάκος, Π. Βιζουκίδης, Α. Κοντός,
Πάπυρος, Αθήνα 1975.
-------, Ηθικά. Πολιτικά παραγγέλματα, επιμ. I. Σταματάκος, Θ. Τζαννετάτος, Πάπυρος, Αθήνα
1975.
-------/Ηθικά. Πώς άν τις διακρίνειε τδν κόλακα τοΟ φίλου, επιμ. Ν. Μπσζεβανάκης, Πάπυρος,
Αθήνα 1975.
-------,Περί Στωϊκών έναντιωμάτων, Harvard University Press, Cambridge 1976.
-------,Περι τοΟ πρώτως ψυχρού, Harvard University Press, Cambridge 1968 (*1957).
-------,ΠερΙτών κοινών έννοιών προς τούς Στωϊκούς, Harvard University Press, Cambridge 1976.
Πορφύριος, Περί άποχής έμψύχων, Porphyre, de Γ abstinence, εκδ. J. Bouffartigue, Μ. Patillon, Les
Belles Lettres, Paris 1977-1979.
Πλωτίνος, Έννεάδες, επιμ. A. Δαλεζιος, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
Πολύβιος, Ιστορία, επιμ. Σ. Τζουμελεας, Δ. Μόνος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Ποσειδώνιος, Posidonius the fragments, επιμ. L. Edelstein, I. G Kidd. Cambridge University
Press, 1972.
Προκόπιος Καισαρεύς, Procopii Caesarlensis Opera Omnia, έκδ. Jacobus Haury, t . 3, Historia, quae
dicitur Arcana, Lipsiae 1906. (Αναθεώρηση G. Wirth, Teubner, Λειψία 1963).
-------, Ανέκδοτα ή άπόκρυφη ιστορία, επιμ. Αλόη Σιδέρη, Ά γρ α , Αθήνα 1989.
Πυθαγόρας,ΧρυσΟ έπη, επιμ. Ε. Γ. Παντελάκης, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
Σενέκας: Seneca, Moral Essays, επιμ. John W . Basore, τόμοι 1-3, The Loeb Classical Library,
Great Britain, 1958-1964 (*1928-1935).
Σοφοκλής, Φιλοκτήτης, Sir Richard C. Jebb, Sophocles, The Plays and Fragments, The
Philoktetes, A. M. Hakkert, Amsterdam 1966 (Cambridge University Press 1932).
Στράβων, Γεωγραφικά, επιμ. A. Αρβσνιτόπουλος, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
-------, Γεωγραφικά, επιμ. Π. Θεοδωρίδης, Κάκτος, Αθήνα 1994.
Ιωάννης Στοβαίος, Άνθολόγιον, επιμ. Ε. Λιακάκος, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
------- , Έκλογαί, άποφθέγμστα, ύποθηκαι, επιμ. C. Wachsmuth, Weidmannn 19743 (*1884).
Συνέσιος ΚυρηναΤος, Φαλάκρας έγκώμιον, επιμ. Γ. Μετολληνός, Γρηγόρη, Αθήνα χ.χ.
Σωρανός, Γ υναικολογία, μτφρ. στα Αγγλικά Ο. Temkln, The John Hopkins University Press, Baltimore
1956.

Βιβλιογραφία

225

ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Πολίτης Ν. Γ., Δημοτικά τραγούδια: εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού,
Αλμωηός, Αθήνα χ.χ.
Σούδα (Σουΐδας), Λεξικόν, εηιμ. I. Bekker, Ελληνικός εκδοτικό? οργανισμός, Αθήνα χ.χ.
Φιλοκαλία τών ιερών Νηπτικών, 5η έκδοση, Αοτήρ, Αθήνα 1982.
von Arnim Η., Stoicorum Veterum Fragmenta, Leipzig 1903.
Diels H., Doxographi G raeci, Van der Gruyter, Berlin 1965 (11879)
Diels H., W . Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Zftrich-Berlin 1964 (11903).
Kern O ., Orphicorum Fragmenta, Weidmann 1972 ('1922J
Mulloch Friedrich Wilhelm August, Fragments Philosophonim Graecorum, Scientia Verlag Aalen,
Darmstadt 1968 (’Paris 1860)

B. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Αξελός Κώστας, Ο Ηράκλειτο* και η Φιλοσοφία, μτφρ. Δημήτρης Δημητριάδης, Εξάντας,
Αθήνα 1974, (Les editions de Minuit, ’1962).
Γαρδικας K. Δ., Χρονικό ενός αγιάτρευτου γιατρού, εηανέκδοση, Πσρισιάνος, Αθήνα 1991.
Γκόρτζιου-Τόττη Αριάδνη, "Ερως και ορφικο-διονυσιακή θρησκεία". Ουτοπία (1996), υπό
έκδοση.
Δσΐκος Γεώργιος, Συνέντευξη, στο Νοσοκομειακή Γραμμή 13 (1993) 17.
Δεσποτόηουλος Κ. I., Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνος, 2η έκδοση, Παπαζήσηϊ, Αθήνα
1980.
Δρακοπούλου Σ., "Η διάκριση ανάμεσα στο "σκοτώνω" και στο "αφήνω να πεθάνει" στην
ιατρική ηθική", Ιατρική, 52 (1987) 642-646.
Θεοδοσίου Σ., Δανέζης Μ., Η Οδύσσεια των ημερολογίων, Δίαυλος, Αθήνα 1995.
Θεοδωρίδης Χαρ., Επίκουρος, Εστία, Αθήνα 1981.
Καδάς Κ. Δ., Ρόζος Β. Π., "Αι εκτρώσεις κατά τους Ιπηοκρστείους ιατρούς", Ακαδημαϊκή
Ιατρική, 5-6 (Μόιος-Ιούνιος 1977) 453-454.
Καίρης Μ. Ν., Ευθανασία, λήμμα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 2η έκδοση,
Φοίνιξ, Αθήνα χ.χ.
Καμηίτσης Ιωάννης Σ., "Μινυάδες και Προιτίδες, τα μυθολογικό δεδομένα", Δωδώνη,
παράρτημα 3, Ιωάννινα 1975.
Κουκουλές 0 , Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμοι Α'-ΣΤ', Παπαζήσης, Αθήνα 1948-1955.
Κύρκος Βασίλειος Α ., Ο Μενέδημος και η Ερετρική Σχολή Ανασύσταση και μαρτυρίες,
Αθήνα 1980.
------- , Αρχαίος Ελληνικός διαφωτισμός και σοφιστική, 2η έκδ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Αθήνα 1993.
Κυρτάτας Δημήτρης I, Δούλοι, δουλεία και δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής, Πολίτης,
Αθήνα 1987.
Λαιου-Θωμαδάκη Α ., Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη Βυζαντινή εποχή, μτφρ Α.
Κάσδαγλη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1987.
Λεκατσάς Π., Έρως: Ερμηνεία και Μορφές της Προϊστορικής και Ορφικοδιο νυσιακής
θρησκείας, Δίφρος Αθήνα 1963.
------- , Η πολιτεία του Ήλιου, Κοστανιώτης, Αθήνα 1978 (’Αθήνα 1946).
------- , Το κάλεσμα της Θεονύφης. Το ψυχολογικό και μυητικό πλέγμα του ιερού γάμου,
Κοστανιώτης, Αθήνα 1980.

226

Η λυτρωτική Θανάτωση στην ελληνική αρχαιότητα

Μηαγιόνας Α ., Η πολιτική φιλοσοφία των Κυνικών, Παπαζήσης, Αθήνα 1970.
Ξενάκης Τζέησον, Χίηηυδες και Κυνικοί, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, χ.χ.
Παηαγεωργίου Λέανδρος, Ο προσδιορισμός των ηλικιών του ανθρώπου στην ελληνική
γλώσσα, Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1988.
Παπαχατζής Ν. Δ ., Σχόλια στο Παυσανίου *Ελλάδος περιήγησις„ Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα
1980.
Πεντόγαλος Γ., "Θάνατος και Ευθανασία", στό Εισαγωγή στην ιστορία της ιατρικής,
Θεσσαλονίκη 1983.
Περυσινάκης I. Ν., "Η έννοια του πλούτου στην *Ιστορίή του Ηρόδοτου*, Δωδώνη,
Παράρτημα 31, Ιωάννινα 1987.
------- , "Η λειτουργία του πλούτου στην πλοκή της 'Οδύσσειας του Ομήρου", Από τα
Πρακτικά του Ζ' Συνεδρίου για την Οδύσσεια (1993), Κέντρο Οδυσσειακών
Σπουδών, Ιθάκη 1995, σ. 287-314.
------- , Ό
Φιλοκτήτης του Σοφοκλή: μια διαχρονική και συγχρονική ανάγνωση", στο
Μορφές της Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας, Ιδρυμα Κ. Κάτσαρη, Ιωάννινα 1995, σ.
63-86.
Πετρίδπς Π, Απολλοδώρου Μυθολογία (σχόλια), I. Ζσχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.
Ρόζος Β. Π., Η Ιπποκρατική ηθική ως πρότυπον της συγχρόνου κοινωνικής ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωοννίνων. Ιωάννινα χ.χ.
------- , Η δεοντολογία της ιατρικής από του Ιπποκρότους μέχρι σήμερον. Εισηγήσεις του
35ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Αθηνών, Κως 22-24
Απριλίου 1979.
------- , I. Θ. Παπαβασιλείου, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Ιατρικής, 2η έκδ., Αθήνα-Ιωάννινα
1985.
Σοφουλάκης Λάμπρος Λ ., Η προστασία της ανθρώπινης ζωής κατά το Σύνταγμα και τους
νόμους (μελέτη ποινικού Δικαίου), Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θράκης 1993.
Φωτιάδης Θανάσης, Γυναικοκρατία (μητριαρχία), I. Χατζηνικολή, Αθήνα 1980.
Χριστόδουλος, Μητροπολίτης Δημητριάδος, "Πειράματα του εμβρύου: η ευρωπαϊκή πρακτική
και μιά ορθόδοξη θέση", Ιατρικό Βήμα 1991 (Ιανουάριος) 47-52.

ACKERNECHT Ε. Η., "Death in the History of Medicine", Bulletin o f the History o f
M edicine, 42 (1968) 19-23.
AMUDSEN D. W ., "Medicine and the Birth of Defective Children: Approaches of the
Ancient World", στο R. C. McMillan, Η. T. Engelhardt Jr, S. F. Spicker (εκδ),
Euthanasia and the Newborn, D. Reidel, Dordrecht 1987, 3-22.
ANONYM OUS, "Euthanasia in Australia - the Northern Territory Rights of the Terminally III
Act", Sounding Board, The N ew England Journal o f M edicine, 334 (1996) 326-328.
ANONYM O US, "A de-facto end to abortion in USA?", The lancet 347 (1996) 1055.
ARl£S Philippe, W estern Attitudes Towards Death from the M iddle Ages to the Present.
Marrion Boyars, London 1976.
--------- , L' homme devant la mort, Editions du Seuil, Paris 1977.
BACHMAN Jerald G . et al, * Attitudes of Michigan Physicians and the Public towards
Legalizing Physician-Assisted Suicide and Voluntary Euthanasia", The N ew England
Journal o f M edicine, 334 (1996) 303-309.
BAKER R., "The History of Medical Ethics", στο W . F. Bynum, R. Porter (εκδ). Companion
Encyclopedia o f the History o f M edicine, Routledge, London 1993, 852-887.
BEVAN E., Stoics and Sceptics, Ares, Chicago 1980 (Oxford, '1923).

βιβλιογραφία

22 7

BILE Monique, "Les termes relatifs & Γ initiation dans les inscriptions Cr6toises (Vil*-Ier
socles ov. J.-C.J". L ' initiation, Actes du Colloque international de M ontpellier 11-14
A vrit 1991, εκδ. A. Moreau, University Paul-Vafery, Montpellier 1992, τ.1, σ. 11-18.
BLUNDELL Sue, Women in Ancient G reece, British Museum Press, 1995.
BOARDMAN J., Greek Sculpture, the Classical Period, Thames & Hudson, London 1985,
μτφρ, Δ. Τσουκλίδου, Ελληνική πλαστική, κλασσική περίοδοί, Καρδαμίτσας, Αθήνα
1993.
BONH0FFER Adolf, Die Ethik des Stoikers Epictet, Friedrich Frommann, Stuttgart 1968
(*1894).
BOOTH C. C., “Clinical Research", στο W . F. Bynum, R. Porter (εκδ), Companion
Encyclopedia o f the History o f M edicine, Routledge, London 1993, 205-229.
BORGEAUD Philippe, Recherches sur le Dieu Pan, Institut Suisse de Rome, Geneve 1979.
BORNEMAN E., Das Patriarchal Ursprung und Zukunft unseres Gesellschaftssystem s, Fischer
1975, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Η πατριαρχία: η προέλευση και το μ έλλον του
κοινωνικού μας συστήματος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988.
BOWDEN Ρ., “Medical Practice: Defendants and Prisoners', Journal o f M edical Ethics, 2
(1976) 124-128.
BOYD K., 'Attidutes to Deoth: Some Historical Notes', Journal o f M edical Ethics, 3 (1977)
124-128.
.-------, 'The Right to Life', Journal o f M edical Ethics, 7 (1981) 132-136.
BREMMER Jan, “Oedipus and the Greek Oedipus Complex”, στο: J. Bremmer (εκδ.),
Interpretations o f Greek M ythology, Groom Helm, London 1987, a. 41-59.
BRUCE FYE W ., 'Active Euthanasia', Bulletin o f the History o f M edicine, 52 (1978) 492502.
BURGESS J. A., 'The Great Slippery-Slope Argument', Journal o f M edical Ethics, 19 (1993)
169-74.
CAMERON A., 'The Exposure of Children and Greek Ethics', C lassical Review , 46 (1932)
105-14.
DODDS Eric Robertson,
The G reeks
and the Irrational,
^951, μτφρ.
Γιώργης
Γιατρομανυλάκης, Οι Έλληνες και το παράλογο, 2η εκδ., Μ. Κσρδαμίτσα, Αθήνα
1978.
------- , Pagan and Christian in an A ge o f A nxiety, Cambridge University Press, ^1965,
μτφρ. Κώστας Αντύηας, Εθνικοί και Χριστιανοί σε μικα αποχή αγωνίας,
Αλεξάνδρεια, Αθήν 1995.
DRACOPOULOU Souzy, DOXIADIS Spyros, "In Greece, Lament for the Dead, Denial for
the Dying", The Hastings Center Report, 1986 15-16.
DURKHEIM Emile.
Οι κοινωνικές αιτίες
της αυτοκτονίας, μτφρ.
Μ.
Μαρκάκη,
Ανογνωστιδης, Αθήνα χ. χ.
DWORK D., 'Childhoood', στο W . F. Bynum, R. Porter (εκδ), Companion Encyclopedia o f
the History o f M edicine, Routledge, London 1993, 1072-1091.
ELIOT T. S., The W aste Land, στο C ollected Poems 1902-1962, Faber and Faber, London
1974, 61-86.
ENGELS D., 'The Problem of Female Infanticide in the Greco-Roman W orld', Classical
Philology, 75 (1980) 112-120.
FALKNER Thomas M., DE LUCE Judith, eds, O ld Age in G reek and Latin Literature, State
University of New York Press 1989.
FARR A. D., 'The Marquis de Sode and Induced Abortion', Journal o f M edical Ethics, 6
(1980) 7-10.
FERNGREN G . B., 'The Imago Dei and the Sanctity of Life: the Origins of an Idea', στο
R. C. McMillan, Η. T. Engelhard! Jr, S. F. Spicker (εκδ), Euthanasia and the
Newborn, D. Reidel, Dordrecht 1987.

228

Η λυτρωτική Θανάτωση στην ελληνική αρχαιότητα

FLEW A., "Mental Disease", Journal o f M edical Ethics, 4 (1978) 89-90.
FRAZER James George, The Golden Bough, London 31913, επιμ. Παναγιώτη* Καρματζό*,
μτφρ. Μπονίτα Μπικάκη, Ο χρυσός κλώνος, Εκάτη, Αθήνα 1990-1994.
FUCHS Victor R, "The "Rationing" of Medical Care", The N ew England journal o f Medicine
311 (1984) 1572-1573.
GARLAND Robert, The Greek W ay o f Death, Duckworth, London 1985.
GARTZIOU-TATTI Ariadni, "Pdris-Alexandre dans P lliade", L' initiation, Actes du Colloque
international de Montpellier 11-14 A vril 1991, €πιμ. A. Moreau, University Paul-Val0ry,
Montpellier 1992, t.l, p. 73-92.
GEVERS J. K. M., "Legislation on Euthanasia: Recent Developments in the Netherlands",
Journal o f M edical Ethics, 18 (1992) 138-41.
GOYENS-SLEZAKOW A Christine, T initiation dans le Philoctyte de Sophocle", L' initiation,
A ctes du Colloque international de Montpellier 11-14 A vril 1991, εηιμ. A . Moreau,
University Paul-Valyry, Montpellier 1992, t . 2, a. 135-152.
HARVEY Graham, Eternal Eve, W . Heinemann, Altrincham 1950.
HEYD David, "Prenatal Diagnosis: Whose Right?", Journal o f M edical Ethics, 21 (1995) 292297.
HICK J., Death and Eternal Life. Collins, London 1976.
HOFSTATTER P. R., Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, μτφρ. Τ. Μαστράκη, Νέα
Σύνορα, Αθήνα 1978 (,1973).
Van HOOF Anton J. L., From Autothanasia to Suicide - Self-killing in Classical Antiquity,
Routledge, London 1990.
HORKHEIMER M.; "The End of Reason", στο Studies in Philosophy and Social Sciences vol.
IX, 1941, μτφρ. Σ. Ροζάνης, To τέλος του λόγου , Έρασμο*, Αθήνα 1984.
HUMPHREYS S. C ., "Death and Time", στο: HUMPHREYS S. C ., Helen KING (εκδ.),
M ortality and Immortality: the anthropology and archaeology o f death, Academic
Press, London 1981, a. 261-283.
IERODIAKONOU Katerine - VANDENBROUCKE Jan P., "Medicine as a Stochastic Art", The
Lancet, 341 (1993) 542-543.
ILLICH Ivan, "Clinical Damage, Medical Monopoly, the Expropriation of Health: Three
Dimensions of Iatrogenic Sort", Journal o f M edical Ethics, (1) 1975: 78-80.
------- , Limits to M edicine. M edical Nemesis: the Expropriation o f Health, (*1976), μτφρ B.
Τομανά*, Περιορισμοί στην Ιατρική. Ιατρική Νεμεση: η απαλλοτρίωση της υγείας,
Εκδοτική ομάδα, Θεσσαλονίκη 1986.
JAKOBOVITS I., "Jewish Medical Ethics - a Brief Overview", Journal o f M edical Ethics, 9
(1983) 109-12.
JONES J. W , The Law and Legal Theory o f the G reeks: an Introduction, Oxford University
Press 1956.
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, "Editorial", Journal o f M edico! Ethics, 1 (1975) 1.
JUNG C. G ., KERtNYI C ., EinfQhrung in das Wesen der Mythologie (ϊ1941). Μετάφραση
Ζάρρα* K. Η επιστήμη τη* Μυθολογία*. Αθήνα: Ιάμβλιχο*, 1989.
KEOW N Damien, KEO W N John, "Killing, Karma and Caring: Euthanasia in Buddhism and
Christianity." Journal o f M edical Ethics, 21 (1995) 265-269.
KERiN YI Karl, Die Mythologie der Griechen, 1966, μτφρ Δ. Σταθόπουλο*, Η μυθολογία
των Ελλήνων, 3η έκδοση. Εστία, Αθήνα 1984.
ΚΙΤΤΟ Η. D. F., The G reeks, Penguin Books, Hormondsworth, μτφρ. I. Λόμφα, Οι Έλληνες,
2η έκδ., Δαμασκό*, Αθήνα 1968 (11962).
KRAUTHAMMER Charles, "First and Last, Do No Harm", Time, 147 (1996, April 15) 47.
LACARRI^RE J., Οι γνωστικοί, μτφρ. Μ. Κουτούζη*, Χατζηνικολή, Αθήνα 1975.

Βιβλιογραφία

LAST

229

Μ., 'Non-Western Concepts of Disease', στο W . F. Bynum, R. Porter (εκδ),
Companion Encyclopedia o f the History o f M edicine, Routledge, London 1993, 634660.
LEE Melinda A. et al, "legalizing Assisted Suicide - Views of Physicians in Oregon", The
N ew England Journal o f M edicine, 334 (1996) 310-315.
LEMONICK Michael D, "Defining the Right to Die", Time, 147 (1996, April 15), 46.
L£V£QUE Pierre, VIDAL-NAQUET Pierre, Κλεισθένης ο Αθηναίος, μτφρ. Στ. Γεωργοπούλου,
«πιμ. Χρ. Γραμματικός, Ευρύαλος, Αθήνα 1989 ^Besan^on 1964).
LEVI-STRAUSS C ., Μύθος και νόημα, University of Toronto Press 1978, μτφρ. B.
Αθανασόηουλος, Καρδαμίτσας, Αθήνα 1986.
LEVINSKY Norman G , "The Doctor's Master", The N ew England Journal o f M edicine, 311
(1984) 1573-1575.
LONG A . A., Hellenistic Philosophy, Duckworth, μτφρ. Σ. Δημόπουλος, Μ. ΔραγώναΜονάχου, Ελληνιστική φιλοσοφία, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1987.
LORAUX Nicole., X. hteractes, στο Dictionnaire des mythologies, εκδ. Υ. Bonnefoy, Παρίσι,
1981.
------- , Fagons tragiques de tuer ime femme, Hachette 1985, μτφρ A . Ροβάτσου, Βίαιοι
θάνατοι yuvaiKuv στην Τραγωδία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995.
LOUDON I. S. 1., 'Childbirth', στο W . F. Bynum, R. Porter (εκδ.). Companion Encyclopedia
o f the History o f M edicine, Routledge, London 1993 1050-91.
MACLAREN E., 'Dignity', Journal o f M edical Ethics 3 (1977) 40-1.
MARCH Jennifer R. The Creative Poet, BICS Suppl. 49, University of London 1987.
McFADYEN I. R., 'Fetal Survival-Who Decides?', Journal o f M edical Ethics, 4 (1978) 30-1.
MIHAILOV Georgi, La L0gende de Tir0e, Annuaire del1 University de Sofia 1955, a. 77199.
MOLLESON Theya, "The Archaeology and Anthropology of Death: What the Bones Tell
Us*, στο: HUMPHREYS S. C ., Helen KING (εκδ.), M ortality and Immortality, Academic
Press, London 1981, σσ. 15-32
MOREAU Alain, "Dyjouer I' Oracle ou la precaution inutile", Kernos, 3 (1990), o. 261-279.
------- , Le M ythe de Jason et Μ έάέο, Les Belles Lettres, Paris 1994.
MORRIS Ian, Burial and Ancient Society, Cambridge University Press 1987.
MULHERN J. J., 'Population and Plato's Republic', Arethusa, 8 (1975) 265-81.
NICHOLSON R., "Should the Patient Be Allowed to Die?", Journal o f M edical Ethics, 1
(1975) 5-9.
THE OBSERVER, Ά Portrait of Great Ormond Street", London, Sunday 15 August 1993.
OPPENHEIMER J.M., 'When Sense and Life Begin: Background for a Remark in Aristotle's
Politics (1335b24)', Arethusa 8 (1975) 331-43.
PICCALUGA Giulia, Lykaon, un tema mitico, Edizioni dell' Ateneo, Roma 1968.
POPA G ., HANGANU E., 'The Faces of Death', Journal o f M edical Ethics, 5 (1979) 71-2.
PORTER R., 'Pain and Suffering', στο W . F. Bynum, R. Porter (εκδ.), Companion
Encyclopedia o f the History o f M edicine, Routledge, London 1993, o. 1574- 1591.
PRALON Didier, "Les travaux d‘ Heracles dans l‘ HBracl&s furieux d' Euripide", l* initiation,
Actes du Colloque international de Montpellier 11-14 A vril 1991, επιμ. A. Moreau,
University Paul-Val6ry, Montpellier 1992, t . 2, a. 5-17.
RACHELS J., "Active and Passive Euthanasia", The N ew England Journal o f M edicine, 292
(1975) 78-80.
-------, "Active and Passive Euthanasia", B. Steinbeck (εκδ.),
Killing and Letting Die,
Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980.
RISPLER-CHAIM V., 'Islamic Medical Ethics in the 20th Century', Journal o f M edical Ethics,
15 (1989) 203-8.
RIST J.M ., Human Value: A Study in Ancient Philosophical Ethics, E.J. Bril, Leiden 1982.

Η λυτρωτική Θανάτωση στην ελληνική αρχαιότητα

230

ROBIN Eugene D., McCAULEY Robert F., 'Cultural Lag and the Hippocratic Ooth*, The
Lancet 345 (1995) 1422-1424.
ROSALKI I., 'The Hippocratic Contract", Journal o f M edical Ethics 19 (1993) 154-56.
SIMONS Marlise, "To δικαίωμα στην ευθανασία”. Εφημερία το Βήμα, ΙΟ Δεκεμβρίου 1995
(αναδημοσίευση από το The N ew York Times).
SINGLAIR T.A., Ιστορία της Ελληνικής ηολιτικής σκέψεως, μτφρ. Β. Παηαζήσης, Αθήνα 1969.
SOURVINOU-INWOOD Christian©, Studies in G irls' Transitions, Kardamitsa, Athens 1988.
TOOLEY Michael, "Voluntary Euthanasia: Active versus passive and the Question of
Costistency". Revue Internationale de Philososphie 193 (1995) 305-322.
TOYNBEE J. M. C ., Death and Burial in the Roman World, Λονδίνο 1971.
VERMEULE Emily, A spects o f Death in Early Greek A rt and Poetry, University of California
Press, Los Angeles 1979.
VERNANT Jean-Pierre, Η καταγωγή της Ελληνικής σκέψης, μτφρ. Σ. Στανίτσσ, Δίπτυχο,
Αθήνα 1966.
------- , "Death with Two Faces", translated by J. Lloyd, στο: HUMPHREYS S. C ., Helen
KING (εκδ.), M ortality and Immortality: the anthropology and archaeology o f death,
Academic Press, London 1981, σ. 285-291.
_______, VIDAl-NAQUET Pierre, CEdipe et ses M ythes, Editions Complexe, Bruxelles 1988
('Editions La D6couverte, 1986)
------- , M ortals and Immortals, C ollected essays, Princeton University Press 1991.
VERSNEL H. S., "Greek Myth and Ritual: The Case of Kronos", στο J. Bremmer (εηιμ.),
interpretations o f Greek M ythology, Groom Helm, London 1987, σ. 121-152.
Ter VRUST-LENTZ Johanna, M ors Immature, J. B. Wolters, Groningen 1960.
WINDELBAND W . - HEIMSOETH H., Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 16h εκδ.,
Tubingen 1976, μτφρ. N. Μ. Σκουτερόπουλος, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας,
2η εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1986, τ. 1-3.
ZEITLIN Froma I., Εισαγωγή στο: Jean-Pierre VERNANT, M ortals and Immortals, Collected
Essays, Princeton University Press 1991.
ZELLER E., Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Ent wicklung, τόμοι 1-6,
Georg Olms, Hildesheim 1963.
_______f -NESTLE. Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Μετάφραση X. θεοδωρίδης, από τη
13η γερμ. έκδοση. Εστία, Αθήνα χ. χ. [1942].

Λ ΕΞΙΚΑ

Ελληνική Μ υθολογία, επιμ. Κακριδής I. ©., Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986.
GRIMAL Pierre, Λ εξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας, University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 1991 (μετάφραση Βασίλης Άτσαλος από: Dictionnnaire de la Mythologie
Grecque et Romaine, 3n έκδοση. Presses Universitaires de France, Paris).
LIDDELL Henry G ., SCOTT Robert, Μ έγα λεξικόν της Ελληνικής γλώααης, μτφρ. Ξενοφών
Π. Μόσχος, επιμ. Μιχαήλ Κωνστοντινίδης, τόμοι I-IV και συμπλήρωμα (εηιμ.
Κωνσταντίνος Δ . Γεωργούλης - Ποναγιώτης Κ. Γεωργούντζος), I. Σιδερης, Αθήνα χ.
χ.

LIDDELL Η. G ., SCO TT R., A Greek-English Lexicon, αναθεώρηση H. S. Jones, R. McKenzie,
(LSJ9), Oxford University Press 1968 ('1843).
ZETKIN und SCHALDACH, W 6rterbuch der M edizin, 6n όκδ., Thieme, Stuttgart 1978.

231

Πίνσκεκ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Α . Πίνακας συγγραφέων και χωρίων που ερμηνεύονται
ΑΕΤΤΟΣ
Αρεσκ 5.15.2,5.23.1
ΑΙΛΙΑΝΟΣ
η. Ίστ. 2.7.2.34.2.35
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Αγαμ. 1090-1091.1096-1097.1583-1602,16341635
Εύμεν. 334-340
θήβ. 681-682.691, 734-735, 805,849-850
Ίκέτ. 64-67

Ζφων Ίστ. 7.5.583b2-25,7.767b
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Βάτρ. 1189-1191
θεσμ. 502
Λυσ. 139
Νεφ. 530-531
Πλ. 270
ΑΡΝΟΒΙΟΣ
Adv. Nat 5.5
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΑΙΣΩΠΟΣ
ΜΟθ. γέρων καί θάνατος, λύκος καί άρνίον,
μυΤα. περιστερά καί κορώνη, άνήρ καί
κύκλωψ

Έγχ. 87
Πολ,θεο016.8, 22.12
ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
2.6.7a

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΡΟΔ1Σ1ΕΥΣ
Περί ψυχής 159.19.160.24,168.1
ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΑΛ1Σ
Μειμμ 10,17

ΓΑΛΗΝΟΣ
Όρ. Ιστρ. Κ.19.451-452
Ύπόμν. Ίπποκρ. Κ.17.1.179
Είζ&ονΚ.19.79, Κ.19.180

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ
Παραινέσεις περί ήθους. ριγ’:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ
Γρπγ.Ναζιανζ. Έπιστ. 32

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΣ
1.84. 1.90-91. 2.27-29. 2.58. 2.98, 2.159-160,
3.28, 3.34-35, 3.36, 3.37, 3.42, 3.56, 3.9899, 3.103-104, 3.105, 3.118-119, 3.120,
3.122,3.148-150,3.156,3.195,3.201
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ
2.664.4.223,4.1091
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΘ. Πολ. 18.5, 35.2.39.5
Μικρ. Φυσ. 456b, 479a
Πολιτικά. 135a. 1335b19-26
Προβλ. Α'9

ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ
Λόγος άσκητικός, δ’
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ
Βίοι 1.6, 1.22, 1.34, 1.117, 2.10-11, 2.14, 2.4142. 2.86, 2.120, 2.142, 4.3. 4.4, 4.12,
4.64, 6.1, 6.2, 6.4. 6.5. 6.11, 6.14, 6.15,
6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 7.2, 7.28, 7.85,
7.98, 7.101, 7.102, 7.103. 7.104, 7.106.
7.107, 7.108, 7.121, 7.130, 7.167. 7.174,
7.176, 7.178. 7.183, 10.15-16, 10.24,
10.25, 10.27-28, 10.119, 10.120, 10.121,
10.124,10.125,10.126. 10.130,10.139
ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΊΉΣ
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Ίστ. βιβλιοθ. 1.80.3-5, 3.82.6, 3.74.1. 4.9.8,
4.31.2.4.38.4.40.3.8
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ
Ρητ.πραγμ. 346.19
Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Άφόρων L8.452.238, L8.454.240
Γυν. L8.234, L8.240
Έπιδ. L5.86, L5.266, L5.450
Όρκος L4.630
Έτπαμ L7.438, L7.446, L7.448
Φύσ.Παιδ. L7.504, L7.490.13

ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
15.8

ΙΩΣΗΠΟΣ

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ
Διστρ. 1.8-10, 1.19.13, 1.23, 2.15.10, 2.23.17,
3.22.21,3.22.23
Έγχ. 21
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Βάκχ. 289, 731,1146,1189
Έλ. 389
Ήρ.Μαιν. 1350
Ίφ.Αύλ. 1150
Μήδ. 1254, 1260,1334
Ρήσ. 873
Φοίν. 26,28,1104,1760
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Ίουδ. 'Αρχ. 9.4.5
:Απίων: 2.24,2.27
ΚΙΚΕΡΩΝ
Άττ. 16.7.3
Νόμοι 3.8
Tusc.Dis. 2.61
ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Στρωμ. 2.503,4.6.576
Χρ.διδ. 21
ΚΡΑΤΙΝΟΣ
Άδήλ. 106
ΚΟΥΙΝΤΟΣ ΚΟΥΡΤΙΟΣ
'/στ. Α\ε£ 9.1.25

άπόσπ. 96 DK
ΛΑΚΤΑΝΠΟΣ
InsLDiv. 5.9
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΜοΟσαι 1.32, 1.53, 1.117,3.153,7.197,9.71
ΗΣΙΟΔΟΣ
Θεογ. 155, 459
Απ. 29
ΘΕΜΙΣΤΙΟΣ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΈνΛιάλ. 319.1
Έρμ. 746.7
Θ.Διάλ. 248.1, 282.2
Θυσ. 529.5, 530.5
Μακρόβ. 19
Όρχήσ. 290.7,311.80

325α
ΛΥΚΟΦΡΩΝ ΙΑΜΒΟΓΡΑΦΟΣ
152,229
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΟΥ
Έλλ. θερ. 176.21

ΛΥΣΙΑΣ
Περί τής έμβλώσεως

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ
Είς έαυτ. 3.1,5.10, 5.29,8.47,10.8

Βουκ. 24.10
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΞ
8.51.2,9.16.7,9.17.1
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΥΣ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Έππρ. 150-152
Άπόσπ. 797Kfirte-Thlerfelder

Πρ. Άπολ. 27
ΜΙΝΟΥΚΙΟΣ ΦΗΛΙΞ
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Όκτ.30
Constitutions of the Holy Apostles 8.3

Naturalis Historia 2.27

ΝΟΝΝΟΣ
εις Γοηγ.Ναζιανζ. 2,28

Κόπον, 68-72

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
14.15.16
2.1063d,
18.1042d, 22.1069d,
46.1084Θ
Πρώτ.ψυχρ. 2.946
Σόλων 23.2
Στυλ έναντ. 14.1039.d, 14.1039d, 14.1039Θ,
14.1042a, 14.1042c, 14.1042.d, 41.1052f,
41.1053d

A u k.

Κοιν,ένν.

ΟΜΗΡΟΣ
'Μ. Δ.395, I. 410-416, Ζ.130-140, =231, Σ.394399, Τ.115, Ψ.266
Ό& 19.518,19.522, 21.26
ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ
19.32

ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΟΠΠΙΑΝΟΣ

5.38.9,36.17

Άλιευτ. 9.567

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΣ
Ίστρ.Συν. 4.99-100, 4.636
ΟΡΦΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
34.35.37.2,199, 210, 214, 216, 220
ΠΑΛΑΊΊΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΊΑ
7.149,7.152, 9.567

Περ\φυχ!)ς 15.813c
'Αποχ. έμψ. 2

ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΣ
Μύρμ. Cock 18

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Προκοπ. Ίστορ. 7.37-38,10.3
ΣΕΝΕΚΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Θυέστ. 765
De Ira 1.15.2
Epfefc 77.4,82.15,101.15

Γέν. 1.26-27,3
Δεύτερον. 4.5-16
Εκκλησ. 17.1-11
Β ’ Μακκ. 14.42
ΨαλμΡςΒδ
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
7.17.11,8.36-7,9.11

ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
Μαθημ. 11.59,11.99
Πυρρ. Ύπ. 3.211
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Ίσθμ. 4.104
Νεμ 1.33
Όλ. 1.23, 1.47,1.48,6.56
ΠΛΑΤΩΝ
θεαέτ. 151c. I60e-161a
Νόμ. 740d, 773d. 783de. 785b
ΠοΑ. 372b, 407d-e, 408b, 408c, 409e-410a.
424a. 459de, 460a. 460b. 460c, 460β.
461C
T%l 19a
Φα& 67e
Π Λ ΙΝ ΙΟ Σ

27,44.15 Bgk
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Άνπγ. 56,944

ΟΙδ,Τ. 713,1026,1175
Τραχ. 268,1214
Φίλ. 797-803,802
ΣΟΥΕΤΩΝΙΟΣ
Αύγ. 99
ΣΤΟΒΑΙΟΣ
' Εκλογ. 2.57.18, 2.79.4,' 2.86.10, 2.96.18,
2.109.10.2.110.9.2.114.4
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ΣΤΡΑΒΩΝ
Γεωγρ.

5.2(C229),

8 .1 4(c3 74 ),

10.6(0.486),

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Έπικ. προσφών. 9,17,31,38, 73

17.2.5

CRAMER, EXCERPTA PHILOSOPHORUM
ΣΩΡΑΝΟΣ
Σωραν. Γυναικ. 2.10.1-5
ΤΑΚΙΤΟΣ
Γερμ. 19
Ίστ. 5.5

ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΣ

4 .403

IND. STOIC. HERC
Ind. Stoic. Here, col 26-28,33
Pap. Here. 1005 col 4
MULLACH, FRAGMENTA PHILOSOPHORUM
Διογ. άπόσπ. 256

Apolog. 9

AdA/afc1.15

ΣΟΥΔΑ
ΤΙΤΟΣ ΛΙΒΙΟΣ

έκτιθέναι τύ βρέφη
έγχυτίστριαι

Ίστ. 3 7.27

SPRENGEL, ΡΗΤΟΡΕΣ
ΦΙΛΩΝ
1.182

7.1313.6
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Β. Πίνακας ονομάτων και πραγμάτων

'Αγαμέμνων
Αίσχύλ. Άγαμ. 1634-1635
‘Αγαιίη
Άπολλόδ. Μυθ. 3.36
Αθάμας
Απολλόδ. Μυθ. 1.84,3.28
Ήρόδ. 7.197

Αθήνα

Αντιόπη
Άπολλόδ. Μυθ. 3.42
Αντίπατρος Ταρσεύς
Διογ. Λ. Βίοι 4.64, 7.120
Αντισθένης
Διογ. Λ. Βίοι 1.15, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.11, 6.14,
6.15, 6.17, 6.18, 6.19
Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1039ο

Άπολλόδ. Μυθ. 3.103-104
Αθήναι
Άριστστ. Άθ. Πολ. 35.2
Άριστοφ. Νεφ. 530-531
Πλούτ. Σόλων 23.2

Αντίπατρος Ταρσεύς
Διογ. Λ. Βίοι 4.64
'Αποθέτες
Πλούτ. Λυκ. 16

Αθηνόδωρος
Διογ. A βίοι 7.174

Απολλόδωρος Αθηναίος Στωικός
Διογ. Λ. Βίοι 7.102

ΑΙγύπτιοι
Διόδ. 7στ. βιβλιοθ. 1.80.3-5
Στρ. Γεωγρ. 17.2.5

Άπόλλων-Φοφος
Αίσχύλ. Επτά, 691
Άπολλόδ. Μυθ. 3.118-119

Α(θιοπ(α
Άπολλόδ. Μυθ. 21.201

Αργος
Άπολλόδ. Μυθ. 2.27-29, 3.37

ΑΓσακος
Άπολλόδ. Μυθ. Ill 148-150

'Αριστογείτων
Άριστ. Άθ. Πολ. 18.5

Ακρίσιος
Λουκ. Ένάλ,διάλ. 319.1

Αριστοτέλης
Γαλ. Όρ. Ιστρ. Κ.19.451-452

Άλέξανδρος-Πάρις
Άπολλόδ. Μυθ. 3.148-150,3.155

Ασκληπιός
Άπολλόδ. Μυθ. 3.118-119, 3.120, 3.122
Πλάτ. Πολ. 407d-e
Πλάτ. Πολ. 408b, 498c

Αμαζόνες
Άπολλόδ. Μυθ. 2.98
‘Αμφίων
Άπολλόδ. Μυθ. 3.42
'Αναξαγόρας
Διογ. Λ. βίοι 2.10-11,2.14

Αταλάντη
Άπολλόδ. Μυθ. 3.105
__
Ατρεύς- 'Ατρείδες
Αίσχύλ. Άγαμ. 1090-1901, 1096-1097, 15831602

236

Η λυτρωτική θανάτωση στην κλληνική αρχαιότητα

Άττις
Παυσ. Έλλ. Περ. 7.17,11

Εκάβη
Απολλόδ. Μυθ. 3.148-150

Αύγη
Άπολλόδ. Μυθ. 3.103-104

Εκάιων Ρόδιος
Διογ. Λ. Βίοι 7.101, 7.102

Αύτοφόνος
Όμ. 7Α.Δ.395
Αχιλλεύς
Όμ. 7Α. 1.410-416

Επίκουρος
Διογ. Λ. Βίοι 10.15-16, 10.24, 10.27-28, 10.119,
10.120, 10.121, 10.124, 10.125, 10.128,
10.130, 10.139
Pap. Here. 1005 col 4

Βάκχαι
Άπολλόδ. Μυθ. 2.34-35, 2.36

Επίχαρμος
Α (λ. Ποικ. Ίστ. 2.34

ΓαΤα
Ήσιόδ. Θεογ. 154-159

Έρμαρχος
Διογ. Λ. Βίοι 10.24

Γοργίας ό ΛεοντΤνος
ΑΙλ. Ποικ. Ίστ. 2.35

Εύάδνη
Πίνδ. Όλ. 6.55

Γυμνοσοσφισταί
Διογ. Λ. Βίοι 1.6

Εΰμολπος
Άπολλόδ. 3.201

Δανάη
Λουκ. Ένάλ.διάλ. 319.1

Εύρυσθέας
Όμ. 7Α.Τ.115

Διογένης Σινωπεύς
Διογ. Λ. Βίοι 1.15, 4.3, 6.15, 6.18
Διογ. άπόσπ. Mullach 256.
Δηιάνειρα
Άπολλόδ. Μυθ. 2.159-160

Ζευς
Άλέξ. Άφρ. Περί ψυχής 168.1
Άπολλόδ. Μυθ. 3.28, 3.42,3.98-99, 3.122
Λουκ. Θεών διάλ. 228.2, Θυσ. 530.5
Orph. fr. 199, 210, 220
Παυσ. Ελλ. περ. 8.38.7

Δημοσθένης
Στράβ. Γεωγρ. 8.14(c374)

Ζήθος
Άπολλόδ. 3.42

Δ ιόνυσος-Βάκχος
Άπολλόδ. Μυθ. 2.27-29, 3.28,3.34-35,3.37
Λουκ. θεών διάλ. 228.2, 248.1
Όμ. 1λ. Ζ. 130-140
Orph.fr. 34, 35. 199, 210, 214, 216, 220

Ζήνων
Διογ. Λ. Βίοι 1.15, 6.15, 7.2, 7.28, 7.98, 7.108,
7.120, 7.121,7.167, 7.176
Λουκ. Μακρόβ. 19

Διονύσιος ό μεταθέμενος
Διογ. Λ. Βίοι 7.167
Ind. Stoic. Here, col 33
Δρύας
Άπολλόδ. Μυθ. 2.34-35
Όμ. 1λ. 130-140

Ήγησίας
Διογ. Λ. Βίοι 2. 86
"Ηρα
Απολλόδ. Μυθ. 1.84, 2.27-29, 2.159-160
Όμ. ΤΑ. Σ.394-399
Ήρακλείδης Ταρσεύς

Π ί vaKct

Δισγ.Λ. Obi 7.174
Ηράκλειτος
Αέτ. Αρεσκ. 5.23.1
Ηρακλής
Απολλόδ Μυθ. 2.159-160,3.103-104,3.150
Διογ. Λ. Βίοι 6.2
Λουκ. Έρμότ. 746.7
Παυσ. Ελλ. Περ. 9.11.2
Όμ. Ζλ.Τ.115
Σοφ. Φιλοκτ. 797-803
Ήφαιστος
Όμ. Ιλ. Σ.394-399
Θαλής
Διογ. Λ. Βίοι 1.22.1.34
θέογνις
Πλούτ. ΣηΗΚ-έναντ. 22.1069d, 14.1039β
θεοδώρα
Προκοα Ίστορ. 10.3
θέτις
Όμ. Ιλ. Σ.394-399
Θήβαι
Αίλ. Ποικ. ϊστ. Β.7
Αίσχύλ. θήβ 681-682, 734-735,805,849-850
Απολλόδ. Μυθ. 2.58,3.37,3.56
'Αριστοφ. Βάτρ. 1189-1191
Παυδ. Έλλ. περ. 9.11.2
Θυέστης
Αίσχύλ. ΑγΟΜ-1096-1097,1583-1802
Λουκ θυσ. 529.5

ΊουδαΤοι
Διόδ. Σικελ. 40.3.8
Ιωσήπ. 'Απίων. 2.24,2.27
Ιππίας
Άριστοτ. Άθ. Πολ. 18.5
Ιπποκράτης
Γαλ. Ύπόμν. Ίπποκρ. Κ.17.1.799
Τπις
Αίσχύλ Ίκέτ. 64-67
'Απολλόδ. Μυθογρ. 3.195
Καρνεάδης
Διογ. Λ. Βίοι 4.64
Κάτων
Πλούτ. Κάτων, 68-72
Κέως
Μενάνδρ. άπόσττ. 797 Kdrte-Thierfelder
Στράβ. Γ εωγρ. 10.6(c486)

ΚιθαιρΟν
Απολλόδ. Μυθ. 3.36,3.42
Κλεάνθης
Δισγ.Λ. Β ίο ι7.174, 7.176
Λουκ. Μακρόβ. 19
Ind. Stoic. Here, col 26-28
Κλείταρχος
Δ ισ γ Α Btot 1.6
Κλυμένη
'Απολλόδ. Μυθ. 3.105

Ια α ο ς

Απολλόδ. Μυθ. 3.105
Μη
Απολλόδ. Μυθ. 3.148-150
'Ινώ
Απολλόδ. Μυθ. 1.84,3.28
Ήρόδ. 7.197
Ιοκάστη
Απολλόδ. Μυθ. 3.42,3.56

Κορονίς
Απολλόδ. Μυθ. 3.118-119
Κράτης
Διογ. Λ. Βίοι 1.15,6.15
Κρόνος
Ήσιόδ. θεογ. 459-460
Λουκ. θυσ. 529.5
Κυνικοί
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Δ(θγ. Λ. Βίοι β.19
Κυρηναϊκοί
Διογ. Λ. Βίοι 7.167
Ind. Stoic. Here, col 33
ΚΟρος
Διογ. Λ. Βίοι 6.2
Κωρύκειον δρος
Διογ. Λ. Βίοι 1.117
Λάιος
Αίσχύλ. Θήβ. 691
Απολλόδ. Μυθ. 3.42
Λέαρχος
Άπολλόδ. Μυθ. 1.84,3.28
Λάκα ιον δρος
Παυσ. Ελλ. περ. 8.38.7
Λυκάονος παϊδες
Άπολλόδ. Μυθ. 3.98-99
Λύκος
Άπολλόδ. Μυθ. 3.42
ΛυκοΟργος, Ήδωνων βασιλεύς
Άπολλόδ. Μυθ. 3 34-35
Όμ. 7λ. Ζ. 130-140
ΛυκοΟργος, νομοθέτης
Γαλήν. Είζψον Κ. 19.179
Πλούτ. Λυκ. 14, 15, 16
Λυσίας
Sprengel 2.69.5-11
Μαύσωλος
Διογ. Λ. Βίοι 2.10-111

ΜοΤρα
Αίσχύλ. Εύμ. 334-330
Μωύσής
Διόδ. Σικελ. 40.3.8
Νηλεύς
Άπολλόδ. Μυθ. 1.90-91
Μεν. Έππρ. 150-152
Νυκτεύς
Άπολλόδ. Μυθ. 3.42
Ξενοκράτης
Διογ. Λ., Β ίο ιΑ Μ
Οίδίπους
Αίσχύλ. Θήβ. 691
Άπολλόδ. Μυθ. 3.42, 3.56
Άριστοφ. Βάτρ. 1189-1191
ΟΙνώνη
Άπολλόδ. Μυθ. 3.155
Οίτη
Άπολλόδ. Μυθ. 2.159-160
Λουκ. Έρμότ. 746.7
'Ορφικά
Διογ. Λ. Βίοι 6.4
Οϋρανός
Ήσιόδ. Θεογ. 154-159
Λουκ. Θυσ. 529.5
Παρθένιον δρος
Άπολλόδ. Μυθ. 3.103-104
Πεισίστρατος
Ήρόδ. 1.59

Μελικέρτης
Άπολλόδ. Μυθ. 1.84, 3.28

Πελίας
Άπολλόδ. Μυθ. 1.90-91
Μεν. Έππρ. 150-152

Μενέδημος
Διογ. Λ. Βίοι 2. 142

Πενθεύς
Άπολλόδ. Μυθ. 3.36

Μητρδδωρος
Διογ. Λ. Βίοι 10.24,

ΠερσαΤος
Διογ. Λ. Βίοι 7.174
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Πλάτων
Πλούτ. Στωίκέναντ. 14.1039d
Ποίας
Απολλόδ. Μυθ. 2.159-160

Σόλων
Ηρόδ. 1.32
Άριστοτ. Άθ. Πολ. 35.2
Γαλήν. Είζ$)ονΚ.19.179

Περσεύς
Λουκ. Ένάλ. διάλ. 319.1

Σπάρτη
Πλουτ. Λυκ. 14,15,16

Ποσειδβν
Απολλόδ. Μυθ. 1.90-91,3.201
Πίνδ. Ολ 6.55

Σπεύσιππος
Διογ. Λ. Βίοι. 4.3,4.4

Ποσειδώνιος
Διογ. Λ. Βίοι 7.103
Κικ. Tusc.Dis. 2.61
Πρίαμος
'Απολλόδ. Μυθ. 3.148-150
Προιτίδες
Απολλόδ. Μυθ. 2.27-29
Πρόκνη
Αίσχύλ Ικέτ. 64-67
Απολλόδ. Μυθ. 3.195
Πυθία
Cramer, Excerpta Philos. 4.403

Στίλπων
Διογ. Λ. Βίοι 2.120
Στωϊκοί
Άέτ. Άρεσκ. 5.15.2,5.23.1
Άλέξ. Άφρ. Περί ψυχής 159.19,160.24,168.1
Γαλήν. Όρ.ίστρ. Κ. 19.451-452
Γρηγ.Ναζιανζ. Έπιστ. 32
Διογ. Λ. Βίοι 1.15, 6.14, 7.19, 7.28, 7.85, 7.98,
7.101, 7.102, 7.103, 7.104, 7.106, 7.107,
7.108, 7.120, 7.121, 7.130, 7.167, 7.176,
7.178, 7.183, 7.184, 7.185
θεοδώρητ. Ελλ. θερ. ρ. 176.21
Κικ. Tusc.Dis. 2.61
Κλήμης Άλεξ. Στρωμ. 4.6.576, 2.503
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαιπ. 3.1, 5.10, 5.29, 8.47,
10.8

Ρώμη
Διον.Άλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
Σενέκ. Da Ira 1.15.2
Στράβ. Γεωγρ. 5.2(c229)
Σωραν. Γ ι/ναικ 2.10.1-5
ΡΟμος
Στράβ. Γεωγρ. 5.2(c229)
Ρυμύλος
Στράβ. Γεωγρ. 5.2(c229)
Διον.Άλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
Σαγγάριος ποταμός
Παυσ. Ελλ. περ. 7.17.11.
Σάτυροι
Απολλόδ. Μυθ. 3.34-35
Σεμέλη
Λουκ. θεών διάλ. 228.2

Πλούτ. Πρώτ.ψυχρ. 2.946
ΚΌιν. ένν. 2.1063d, 4.1060c, 22.1069d,
18.1042d, 46.1084Θ
Στωϊκ.έναντ.
14.1039d,
14.1039e,
14.1042a, 14.1042c, 14.1042d
Πορφ. Περί ψυχ. 15.813c
Στοβ. Εκλ. 2.57.18
Σενέκας, Epist 77A , 82.15,101.15
Σέξτ.Έμπειρ. Μαθημ. 11.59, 11.99
Στοβ. Εκλ. 2.79.4, 2.86.10, 2.96.18,2.110.9
Επικ. προσφών. 38
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
Ind. Stoic. Here, col 26-28
ΣφαΤρος ό Βοσποριανός
Διογ. Λ. Βίοι 7.178
Σωκράτης
Διογ. Λ. Βίοι 1.15.2.41-42,6.2
Τήλεφος
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'Απολλόδ. Μυθ. 3.103-104

^

ΑΙσχύλ 1κέτ. 64-67
’Απολλόδ. Μυθ. 3.195

Τηρεύς
ΑΙσχύλ Ικέτ. 64-67
Απολλόδ. Μυθ. 3.195

Φρίξος
Ήρόδ. 7.197

Τιτάνες
Orph. fr. 34, 35, 210, 214, 216,220

Χίλων Λακεδα ιμόνιος
Ήρόδ. 1.59

Τριάκοντα τύραννοι
Αριστοτ. Αθ. Πολ. 35.2

Χιόνη
'Απολλόδ. Μυθ. 3.201

Τυρώ
Απολλόδ. Μυθ. 1.90-91

Χρύσιππος
Διογ. Λ. Βίοι 1.15, 7.Θ5, 7.101, 7.102, 7.120,
7.183, 7.184,7.185
Πλούτ. Κοιν.ένν. 18.1042d
Πλούτ. Στωϊκ. έν. 14.1039d, 14.1039ο, 14.1042c,
22.1069d, 41.10521, 41.1053d
Ind. Stoic. Here, col 27

Φερεκύδης
Διογ. Λ. Βίοι 1.117
Φιλοκτήτης
Σοφ. Φιλοκτ. 797-803
Φιλομήλα

fh'voKCt

Γ. Πίνακας εννοιών

άγαθόν
Επικτ.Δίατρ. 1.19.13
Διογ. Λ. Βίοι 7.101. 7.102. 7.103.10.120.10.124
Πλούτ. κοιν.ένν. 2.1063d
Στοβ. Β Λ 2.57.18
φδης
Διογ. Λ. B b i 2.10-11, 4.4,6.17,6.19
άδιάφορα-ουδέτερα
Αλέξ. Αφρ. Περί ψυχής 168.1
Έ π ικ τΑιστρ. 1.19.13
Γρηγ.Ναζιανζ. Έπιστ. 32
Διογ. Λ. Βίοι 7.98, 7.101, 7.102, 7.103, 7.104,
7.106. 7.121. 10.120,10.124
θεοδώρητ. Έλλ,θεραπ. ρ. 176.21
Κικ. Tusc.Dis. 2.61
Κλήμης Αλεξ. 2.ρ503
Πλούτ. κοιν.ένν. 18.1042d
Σενέκας, Epist 82.15
Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ. 11.59
Στοβ. Έκλ. 2.57.18, 2.79.4
άθανασία
Απολλόδ. Μυθ. 2.159-160
Διογ. Λ. Βίοι 1.22,6.4
Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ. 11.59
Αναπηρία
Αριστοτ. Πολ a. 1335b19-26
Διον.Άλικ. Ρωμ. άρχαιαλ. 2.15.2
Διογ. Λ. Βίοι 4.3, 7.28, 7.106, 7.130, 10.119
Έπικτ. Διατρ. 21.22.21
Όμ. Ζλ.Σ.394-399
Πλάτ. Πολ. 460c
Πλούτ. Λυκ. 16
Σενέκ. D elta 1.15.2
Σωραν. Γυναικ 2.10.1-5
Ανελευθερία, ώς λόγος θανάτου
Αίσώπ. ΜΟΘ. περιστερά καί κορώνη
Μάρκος Αϋρ. Ε ίς έαυτ. 5.29,8.47,10.8
Στράβ. Γεαγρ. 8.14(c374)
Επικ. προσφών. 9
Cramer, Excerpts Philos. 4.403

Αξιοπρέπεια
Προκοπ. lam p. 7.37-38
Ind. Stoic. Here, col 26-28,33
Cramer, £xce/p£a Philos. 4.403
Απάθεια
Διογ. Λ. Βίοι 6.2, 6.15
Αριστοτ. Μικρ. φυσ. 479a
άποπροηγμένα
Σέξτ. Έμπειρ. Μαθημ. 11.59
Διογ. Λ. Βίοι 7.104, 7.106
Ασέβεια
Απολλόδ. Μυθ. 3.37, 3.98-99, 3.103-104
Έπικτ. Διατρ. 1.9.8-10
Λουκ. Θεώνδιάλ. 248.1
αϋτάρκεια
Αλέξ. Αφρ. Περ'ι ψυχής 160.24,168.1
Διογ. Λ. Βίοι 6.5,10.130
Κλήμης Αλεξ. Στρωμ. 4.6.576
αυτοσυντήρησης ένστικτο
Αίσωπου ΜΟθοι, γέρων καϊ Θάνατος
Διογ. Λ. Βίοι 7.85, 10.126
αύτόχειρες
Αριστοτ. Άθ. πολ. 18.5
Διογ. Λ. Βίοι 2. 142, 4.3, 7.167, 7.176
Λουκ. Μακρόβ. 19
Πλούτ. Κάτων, 68-72
Προκοπ. Ίστορ. 7.37-38
Ind. Stoic. Here, col 26-28,33
βρέφος δίδυμον
Απολλόδ. Μυθ. 1.90-91, 3.42
Μέν. Αλ. Cock 18, Άνεψ. Cock 60
Στράβ. Γεωγρ. 5.2(c229)
βρέφος έπι κίνδυνον
Απολλόδ. Μυθ. 3.42, 3.148-150
Ήρόδ. 1.59
Στράβ. Γ εωγρ. 5.2(c229)
βρέφος θήλυ
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Αίλ. Ποικ. Ιστ. 2.7
Άπολλόδ. Μυθ 3.105
Μέν. Άλ. Cock 18, Άνεψ. Cock 60
βρέφους έκθεσις
Αίλ. Ποικ. Ιστ. Β.7
•Απολλόδ. Μυθ. 1.90-91, 3.42, 3.103-104, 3.105
Αριοτοφ. Ateφ. 530-531
Διόδ. Σικελ. '/στ. βιβλιοθ. 1.80.3-5, 40.3.8
Διον.'Αλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
Παυσ. Έλλ. ηερ. 7.17.11
Πλάτ. Θεαίτ. 151c, 160e-161a
Πολ 460c
Τίμ. 19a
Πλούτ. Λυκ. 16
Σουΐδας έκτιθέναι τά βρέφη, έγχυτίστριαι
Στρ. Γεωγρ. 17.2.5
βρέφους έκθεσις έπί θανάτφ
Απολλόδ. Μυθ. 21.148-150
Άριστοτ. Πολ. 1335b19-26
Άριστοφ. Βάτρ. 1189-1191
θεμίστ. 325α
Μεν. Έπιτρ. 150-152
Όμ. /λ. Σ.394-399
Σουΐδας έκτιθέναι τά βρέφη
Παυσ. Έλλ. περ. 7.17.11
Στράβ. Γ εωγρ. 5.2(c229)
Σωραν. Γ ιιναικ. 2.10.1-5
βρέφους έκτεθέντος διάσωσις
Άπολλόδ. Μυθ. 3.148-150,3.201
Μεν. Έπιτρ. 150-152
Όμ. 7λ. Σ.394-399
Παυσ. Ελλ. περ. 7.17.11
Στράβ. Γ εωγρ. 5.2(c229)
βρέφους θανάιωσις (βρεφοκτονία)
Αίλ. Ποικ. ίστ. Β.7
Απολλόδ. Μυθ. 1.84, 2.27-29, 2.98, 3.28, 3.3435, 3.36, 3.37, 3.42, 3.98-99, 3.103-104,
3.105, 3.195, 3.201
Άριστοτ. Πολιτ. 1335b19-26
Διον.'Αλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
ΔίωνΧρυσ. 15.8
Ήροδ. 1.117. 7.197
Ήσιόδ. Θεογ. 154-159
Ίωσήπ. Άπίων. 2.24
Λουκ. Ένάλ. διάλ 319.1, Θεών δ ιάλ. 248.1
Όμ. 7λ. Ζ. 130-140
Παυσ. Έλλ. Περ. 9.11,2
Πλάτ. Πολ. 424a, 459de, 481c
Πλούτ. Λυκ. 16
ίενέκ. Do Ira 1.15.2
Σουΐδας έκτιθέναι τά βρέφη

Σωραν. Γυναικ. 2.10.1-5
βρέφους θυσία
•Απολλόδ. Μυθ. 2.58
Ήροδ. 7.197
Παυσ. Ελλ. Περ. 8.38, 7
βρέφους κηδεμονία
Αίλ. Ποικ. Ιστ. 2.7
Διον. Άλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
Ήρόδ. 1.59
Πλούτ. Λυκ 16
βρεφοφαγία
Αίσχύλ. Άγαμ. 1096-1097,1583-1602
Ικέτ. 64-67
Άπολλόδ. Μυθ. 3.37, 3.98-99, 3.195
Ήσιόδ. Θεογ. 459-460
Λουκ. Θυσ. 529.5
Orph. fr. 34,35,210,214,216,220
γήρας
Αίλ. Ποικ. Ίστ. Β 34
Άριστοτ. Άθ. Πολ. 35.2, Μικρ. Φυσ. 479a
Άριστοφ. ΠλοΟτ. 270
Διογ. Λ. Βίοι 2.120
Ιωσήπ. Απίων. 2.27
Στοβ. Έκκλ 2.114.4
γήρας ώς λόγος θανάτου
ΑΙσώπου Μύθοι, γέρων καί Θάνατος
Διογ. Λ. Βίοι 4.3,7.28,7.98, 7.167, 7.174, 7.176,
10.126
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 3.1
Στράβ. Γ εωγρ. 10.6(c.486
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
Ind. Stoic. Here, col 33
γήρατος κακά ή άγαθά
Αίλ. Ποικ. Ιστ. Β.34
Άριστοτ. Αθ. Πολ. 35.2
Άριστοφ. ΠλοΟτ. 270
Διογ. Λ. Βίοι 7.98, 7.174
Μάρκος Αύρ. Ε Ις έαυτ. 3.1
Έπικ. προσφών. 17
Ind. Stoic. Here, col 26-28
δημογραφικά μέτρα
Άριστοτ. Πολ 1335b19-28
Διόδ. Σικελ. Ίστ. βιβλιοθ. 1.80.3-5, 40.3.8
Διον.'Αλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
Ιωσήπ. 'Απίων. 2.24
Πλάτ. Νόμοι 740d, 743d,
Πολ 372b, 424a, 459d, 460a, 461c

Π ί voices

Σενέκ. D elta 1.15.2
Στράβ. Γεωγρ. 10.6(c.486), 17.2.5
δημογραφ. μέτρα, περιορισμός γεννήσουν
Αριστοτ. Πολ. 1335b19-26
Πλάτ. Πολ. 372b
δουλεία
Αίσώπ. ΜΟθ. περιστερά και κορώνη
Αΐλ. Ποικ. Ιστ. 2.7
Διόδ. Ιστ. βιβλιοθ. 1.80.3-5
Μ μ Χρυσ. 15.8
έγκυος
Απολλόδ. Μυθ. 3.42
Σωραν. Γ υναικ. 2.10.1-5
Sprengel 2.69.5-11
έμβρυον
Ιπποκρ. Έπταμ. L7.438
Πλάτ. Πολ. 461c
Ό μ Ιλ. Ψ.266
έμβρύου άνθρωπίνη Ιδιότης
Αέτ. Αρεσκ. 5.15.2. 5.23.1
Γαλήν. Ε ί ζφον Κ.19.179, Κ. 19.180, Ό ρ. Ιατρ.
Κ. 19.451-452
Πλούτ. Λυκ. 14
Στωΐκ-έναντ. 41.10521
Sprengel 2.69.5-11
έμβρύου έμψύχυσις
Αέτ. Αρεσκ. 5.15.2, 5. 23.1
Αντώνιος,, Παραινέσεις περί ήθους, ριγ’
' Αριστοτ. Μικρ. Φυσ. 456b, 479a, Πάλιτ.
1335b19-26
Πλούτ. Κοιν.ένν. 46.1084.θ
Πρώτ. ψυχρ. 2.946
Στωϊκ. έν. 41.1052f. 41.1053d
Πορφ. Περί ψυχής 15.813c
έμβρύου έπιβίωσις
Απολλόδ. Μυθ. 3.118-119
Λουκ. θεών διάλ. 228.2, θυσ. 530.5
Όμ. Ιλ.Τ.115
Orph. Ft. 199
Σωραν. Γ υναικ. 2.10.1-5
έμβρύου κηδεμονία
Sprengel 2.69.5-11
έκτρωσις-δμβλωσις-διακοπή κύησης
Αριστοτ. Πολπ. 1335b19-26
Γαλήν. Ε Ι φαν Κ.19.179, Ύπομν. 'Ιπποκρ.
Κ.17.1.179
Νλμ Χρυσ. 15.8
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Ιπποκρ. Άφόρ. L8.452.238, L8.454.240,
Όρκ. L.4.630
Ιωσήπ. Άπίων. 2.24
Πλάτ. Πολ. 461c
Προκοπ. Ίστορ. 10.3
Sprengel 2.69.5-11
έξαγωγή, εύλογος
Άλέξ. Αφρ. Περί ψυχής 159.19,160.24,168.1
Διογ. Λ. Βίοι 7.130, 10.121
«λήμης Αλεξ. Στρωμ. 4.6.576
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 5.29,8.47,10.8
Πλούτ. Κοιν.ένν. 2.1063d, 4.1060c, 14.1039d,
18.1042d
Στίύϊκ,έναντ. 14.1039e
Σέξτ. Εμπειρ. Μαθημ. 11.59
Στοβ. Εκλ. 2.110.9
Έπικ. προσφών. 38
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
Ind. Stoic. Here, col 27, 28
εύγονική
Πλάτ. Νόμοι 773d
Πολ. 407d-e, 424a, 460b, 460c, 459de,
461c
Διογ. Λ. Βίοι 6.11
Πλούτ. Λυκ. 14,15
ζρή
Αριστ. Μικρ. Φυσ. 479a
ζωή ώς άγαθόν ή ώς άδιάφορον
Διογ. Λ. Βίοι 6.18, 7.102, 7.106,10.126
Στοβ. Εκλ. 2.57.18
ζωής αΰτοδιάθεσις
Έπικτ. Δ ιατρ. 1.9.8-10, 2.23.17
«λήμης Αλεξ. Στρωμ. 4.6.576
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 5.10, 10,8
Πλούτ. Λυκ. 16
Πλούτ. Κοιν.ένν. 2.1063d
Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1039d, 14.1042a,
14.1042d
Σέξτ. Εμπειρ. Μαθημ. 11.59
Στράβ. Γεωγρ. 10.6(c.486
Στοβ. Εκλ. 2.110.9
ζμής έπιθυμία - φιλοζωία
Αίσωπου ΜΟθοι, γέρων καί Θάνατος
ΑΙλ. Ποικ. Ιστ. Β.34
Αλέξ. Αφρ. Περί ψυχής 168.1
Διογ .Λ. Βίοι 6.18, 7.85, 7.174
Κικ. Tusc.Dis. 2.61
Επικ. προσφών. 38
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Ind. Stoic. Here, col 27
ζωής παράτασις
Διογ. Λ. Βίοι 10.125

Θάνατος
Αίσώπ. ΜΟΘ. γέρων καί Θάνατος
Σοφ. Φιλοκτ. 797-803
θάνατος (γενικώς)
Διογ. Λ. Βίοι 2.10-11, 4.12, 4.5, 4.17, 6.19,
7.178, 10.124, 10.139
Έπικτ. Διατρ. 3.22.23
Ένχ.21
Σέξτ.Έμπειρ. Μαθημ. 11.59
θάνατος άβασάνιστος
Αίσώπ. ΜΟΘ. μυΐα
θάνατος έκούσιος - αυτοκτονία
Άλέξ.Άφρ. Περί ψυχής 168.1
Απολλόδ. Μυθογρ. 2.159-160, 3.28, 3.42, 3.56,
3.155
Άριστ.ΆΘ. Πολ. 18.5, 39.5
Διογ. Λ. Βίοι 1.6, 1.34, 1.117, 2.14, 2.41-42,
2.86, 2.142, 4.3. 4.12, 4.64, 6.18, 7.28,
7.130, 7.167, 7.176
Έπικ. προσφών. 9
Έπικτ. Διατρ. 1.9.8-10
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 3.1, 5.29, 8.47,10.8
Όμ. 7Α.Δ.395
Παλ. Διαθ. Β ’ Μακκ. 14.42
Πλίνιος, Naturalis Historia 2.27
Πλούτ. Κάτων, 68-72
Κοιν.ένν. 2.1063d
Προκοπ. Ίοτορ. 7.37-38
Σενέκας, Epist 77A
Σέξτ.Έμπειρ. Μαθημ. 11.99
Σοφ. Άντ. 56
Στοβ. Εκλ. 2.110.9
Στράβ. Γ myp. 8.14(c374)
Cramer, Excerpta Phifos. 4.403
Ind. Stoic. Here, col 26-28,33
θάνατος έκούσιος, άπό μανία
‘Απολλόδ. Μυθ. 1.84
θάνατος έκούσιος, καταδίκη
Αίσχύλ. Εύμ. 336
Έπικτ. Διατρ. 1.9.8-10
Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.29
Πλούτ. Στωΐκέναντ. 14.1039Θ
θάνατος έκούσιος, προληπτικός
Ind. Stoic. Here, col 27
θάνατος έκούσιος, τρόποι
Απολλόδ. Μυθ. 1.84, 2.159-160,3.56, 3.28,

3.155
Αριστοτ. ΆΘ. παλ, 18.5
Έπικτ. Διατρ. 2.23.17
Διογ. Λ. Βίοι 1.117, 2.120, 4.64, 6.18, 7.28,
7.167, 7.176
Λουκ. Μακρόβ. 19
Πλούτ. Κάτων 68-72
Στωΐκέναντ. 14.1039ο
Προκοπ. Ίστορ. 7.37-38
Στράβ. Γεωγρ. 8.14(c374), 10.6(c.486)
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
Ind. Stoic. Here, col 26-28

θάνατος ένδοξος
Όμ. 7A. I. 410-416
Ήρόδ. 1.32
Αίσώπ. ΜΟΘ: λύκος καί άρνίον
θάνατος ύπέρ φίλων, οικείων, πατρίδος
Διογ. Λ. Βίοι 6.1,7.130.10.121
Σέξτ.Έμπειρ. Μαθημ. 11.59,11.99
Στράβ. Γεωγρ. 10.6(c.486)
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
θάνατος ώς άδιάφορον
Αριοτοτ. Μικρ. Φυσ. 479a
Διογ. Λ. Βίοι 1.34, 7.102, 7.106, 10.124, 10.125,
10.139
Έπικτ. Διατρ. 3.22.21,3.22.23
Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.29, 8.47,10.8
Στοβ. Εκλ. 2.57.18
Pap. Here. 1005 col 4
θάνατος ώς α Ισχρόν
Διογ. άπόσπ. Mullach 256
θάνατος ώς άναπόδραστον
Έπικ. προσφών. 31
θάνατος ώς δεινόν, ώς κακόν
Διογ. άπόσπ. Mullach 256
Διογ. Λ. ΒίοιΙΛΟ Β
Έπικτ. Έγχ. 21
Πλούτ. κοιν.ένν. 18.1042d
θάνατος ώς ύπνος
Αίλ. Ποικ. Ιστορ. Β.35
Όμ. 7Λ.Ξ.231
θανάτου άναβολή
Λουκ. Μακρόβ. 19
θανάτου αντιδικία
Απολλόδ. Μυθ. 3.120, 21.122
θανάτου έπίσπευσις
Αίλ. Ποικ. Ίστ. Β.34
Διογ. Λ. Βίοι 2.120. 4.64, 6.18, 7.28, 7.174.
7.176
Λουκ. Μακρόβ. 19
θανάτου μελέτη
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Cramer, Excerpta Philos. 4.403
θανάτου περιφρόνησις
Διογ. Λ. Βίοι 1.6. 2.10-11, 2,41-42,6.5
Επικτ. Δ leap. 3.22.21,3. 22.23
Ήρακλείτ. άπόσπ. 96 DK
Πλάτ. Φαίδων 67e
θανάτου προπαρασκευή
Διογ. Λ. 6(0(2.142, 4.3
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 3.1
Πλάτ. Φαίδ. 67β
θανάτου προτροπή (άπό άλλον)
Διογ. Λ. Βίοι 4.3
θανάτου τελετές
Διογ. Λ. Βίοι 2.10-11. 6.4, 7.174
θανάτου φόβος
Διογ. Λ. Βίοι 4.64,10.124,10.125
θάνατωσις λυτρωτική · ευθανασία
ΑΙσώπ. ΜΟθ. μυΐα
Άπολλόδ. Μυθ. 2.159-160
Διογ. Λ. Βίοι 2.86, 4.64. 6.5,6.18
Μενάνδρ. Άλ. 14
άπόσπ. 797 Korte-Thierfelder
Πλούτ. Λυκ. 16
Ποσειδ. Μυρμ. Cock 18
Σοφ. Φιλοκτ. 797-803
Στοβ. Έκλ. 2.114.4
θεός
Διάδοχος Φυτικής, Λόγος άσκητικός, δ'
Επικτ. Διατρ. 1.9.8-10
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 5.29
Πλίνιος, Naturalis Historia 2.27
θυσία ανθρώπου
Ήρόδ. 7.197
Ιατροί
Άπολλόδ. Μυθ. 3.120,3.122
Διογ. Λ. Βίοι 6.4,6.5, 7.176,10.24
Πλάτ. Πολ. 407de, 408b, 409e, 410a
Πλούτ. Κάτων. 68-72
Ind. Stoic. Here, col 26-28
καθήκον
Διογ. Λ. Βίοι 7.85, 7.107, 7.108
Λουκ. Μακρόβ. 19
Πλούτ. ΣτωΙκ,έναντ.
14.1039d,
14.1042d
Σέξτ.Εμπειρ. Μαθημ. 11.59
Στοβ. Εκλ. 2.86.10. 2.96.18,2.110.9

14.1042a,
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Cramer, Excerpta Philos. 4.403
κακόν
Έπικτ-Διστρ. 1.19.13
Διογ. Λ. Βίοι 7.101, 7.102, 7.103,10.120,10.124
Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1042c
Στοβ. Έκλ. 2.57.18
καλόν, ώς άγαθόν
Διογ. Λ. Βίοι 7.101
καρτερία
Γρηγ.Ναζιανζ. Ε ττ«7Γ. 32
Διογ. Λ. Βίοι 6.2,6.15
Επικτ. Διατρ. 1.9.8-10
Κικ. Tusc.Dis. 2.61
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 5.10,8.47
Pap. Here. 1005 col 4
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
κριτήρια: βρέφος βιώσιμο
Άριστστ. Πολα. 1335b19-26
Πλάτ. Θεαίτ. 160e-161a
Πλάτ. Πολ. 461c
Πλούτ. Λυκ. 16
κριτήρια: έκτρωσις
Ιπποκρ. όρκος L,4.630
κριτήρια: θανάτωσις βρέφους
Άριστοτ. Ζ. Ίστορ. 7.767b
Διόδ. Ίστ.βιβλιοθ. 1.80.3-5
Διον.Άλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
Ήρόδ. Ι.59
Όμ. Τλ. Σ.394-399
Πλάτ. Θεαίτ. 151c, 160e-161a
Πλάτ. Τίμ. 19a
Σενέκ. De Ira 1.15.2
Στρ. Γεωγρ. 17.2.5
κριτήρια: θάνατος εκούσιος
ΑΙσώπ. ΜΟΘ. άνήρ καί κύκλωψ
Άλέξ. Άφρ. Περί ψυχής 160.24
Επικτ. Διατρ. 2.15.10
Διογ. Λ. Βίοι 7.28, 7.130, 7.167, 7.174, 7.176,
7.119
Κλήμης Άλεξ. Στρωμ. 4.6.576
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 3.1, 5.29, 8.47, 10.8
Πλούτ. Κοιν.ένν. 2.1063d, 22.1069d
ΣτωΙκΒν έναντ. 14.1039d, 14.1039ο,
22.1069d
Σέξτ.Εμπειρ. Μαθημ. 11.59
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Στοβ. Ανθολ. 4.52.19
Έ κ λ 2.110.9
Στράβ. Γεωγρ. 10.6(0.486)
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
Ind. Stoic. Here, col 26-28

κριτήρια: θανάτωσις λυτρωτική
Αίλ. Ποικ. Ιστ. 2.7
Διογ. Λ. Βίοι 4.3,6.18,10.126
Μενάνδρ. άπόσπ. 797 Korte-Tbierfelder
Πλάτ. Πολ. 407de, 408b, 408c, 409e-410a
Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1039d

λόγος
Πλούτ. Στωϊκ.έναντ. 14.1042c
Στοβ. Εκλ. 2.96.18
μαΤαι
Σουίδας: έγχυτίστριαι
Σωραν. Γ υναικ. 2.10.1-5

Ind. Stoic. Here, col 26-28
νόσος ώς λόγος θανάτου
Διογ. Λ. Βίοι 4.3. 6.18, 7.28, 7.130, 7.178,
10.15-16,10.119
Διον.Άλικ. Ρωμ. άρχαιολ 2.15.2
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 3.1
Πλάτ. Πολ. 407de, 408b, 409e, 410a
Σενέκ. Delra 1.15.2
Σοφ. Φιλοκτ. 797-803
Σωραν. Γ υναικ. 2.10.1-5
Cramer, Excerpta Philos. 4.403
Ind. Stoic. Here, col 26-28
Pap. Here. 1005 col 4
νόσος ώς ώφέλιμον
Έπικ. προσφών. 73
νόσος ψυχική ώς λόγος θανάτου
Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 3.1
Cramer, Excerpta Philos. 4.403

μανία

νόμος (νομοθεσία)

Αίσχύλ Iκέτ. 64-67
Απολλόδ. Μυθ. 1.84, 2.27-29, 3.28, 3.34-35,
3.36, 3. 37
Λουκ. Θεΰιν διάλ. 248.1
Όμ. Ίλ. Ζ.130-140
Παυσ. Ελλ. περ. 9.11.2

Αίλ. Ποικ. Ιστ. Β.7
Αριστοτ. Άθ. πολ 35.2,39.5
ΠολίΓ. 1335b 19-26
Γαλήν. Είζφ ονΚ.19.179
Διόδ. Ίστ. βιβλιοθ. 1.80.3-5
Διον.Αλικ. Ρωμ. άρχαιολ. 2.15.2
ΔίωνΧρυσ. 15.8
Πλάτ. Θεαίτ. 151c.
Πλούτ. Λυκ. 16
Πλούτ. Σόλων 23.2
Στρ. Γ εωγρ. 17.2.5

μεταθανάτιος τιμωρία
Μάρκος Αύρ. Ε ις έαυτ. 5.29
Σέξτ.Έμπειρ. Μαθημ. 11.59
μίασμα
Αίσχύλ. Θήβ. 681-682

νόσος-άρρωστία
Διογ. Α. Βίοι 10.24, 10.25.10.27-28
Πλάτ. Πολ. 460a
Σωραν. Γ υναικ. 2.10.1-5
νόσος-ύγεία ώς άγαθόν ή ώς άδιάφορον
Αλέξ. Αφρ. Περί ψυχής 168.1
Διογ. Λ. Βίοι 4.2, 7.28, 7.102, 7.103, 7.104,
7.106, 7.130, 7.176, 10.119,10.120
Επικτ. Διστρ. 3.22.21
Κικ. Tusc.Dis. 2.61
Λουκ. Μακρόβ. 19
Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 3.1
Σέξτ.Έμπειρ. Μαθημ. 11.59
Στοβ. Έκλ 2.57.18
Σενέκας, Epist. 82.15
Cramer, Excerpta PNIos. 4.403

παιδιών άξία
παιδοποιία- παιδογονία-τεκνοποιία
Διογ. Λ. Βίοι 7.11, 7.15, 7.98, 7.120, 7.121,
10.119
Θεοδώρ. Ελλ. παθ. 176.21
Κλήμης Αλεξ. 2.503
Στοβ. Έκλ. 2.109.10,2114.4
πενία, ώς λόγος θανάτου
Αίσώπ. ΜΟΘ. άνήρ καί κύκλωψ
Διογ. Λ. Βίοι 10.119
Μενάνδρ. άπόσπ. 797 Kdrte-Thierfelder
Πλούτ. Κοιν.ένν. 22.1069d
Στωικ,έναντ. 14.1039Θ
Στράβ. Γ εωγρ. 10.6(c.486)
Cramer, Excerpta Philos. 4.403

προηγμένα

Π ίνα κ α

Λουκ. Μακρόβ. 19

Διογ. Λ. Βίοι 7.104, 7.106
Σέξτ. Εμπειρ. Μαθημ. 11.59

ψυχή
σοφοί -Δριστοί · σπουδαίοι - άρετήν έχοντες
Άλέξ. Άφρ. Περί ψυχής 159.19, 160.24, 168.1
Γρηγ.Ναζιανζ. Έπιστ. 32
Διογ. Λ. Βίοι 6. 4, 6.5, 6.11, 7.121, 7.130,
10.119, 10.121. 10.126
Κλήμης Αλεξ. Στρωμ. 4.6.576
Πλάτ. Παλ. 459d
Φαίδων 67θ
Πλοι/t. κοιν.ένν. 2.1063d
Στοβ. Εκλ. 2.110.9, 2.114.4
σώματος περίφρόνησις
Διογ. Λ. Hbi 7.106
Επικτ. Διστρ. 3.22.21, 3.22.23
Μάρκος Αύρ. Είς έαυτ. 3.1
Cramer, Excerpta Philos. 4.403

Οβρις
'Απολλόδ. Μυθ. 3.34-35, 3.98-99
Μάρκος Αύρ. Είς έαυτ. 5.29
Όμ. Ιλ.Ζ.130-140
φαΟλοι · άστείοι-άφρονες-πολλοί
Διογ. Λ. Βίοι 10.125
Πλάτ. Πολ. 459θ
Πλούτ. Κοιν.ένν. 2.1063d

Στωόαΐν έναντ. 14.1039d,
14.1042.d
Στοβ. Έκλ. 2.110.9,2.114.4
φιλανθρωπία
Α(λ. Ποικ. Ιστ. 2.7
Διόδ. 7στ. βιβλιοθ. 1.80.3-5
Λουκ. Μακρόβ. 19
Σενέκ. Delra 1.15.2
Στρ. Γ εωγρ. 17.2.5
φάσις
Διογ. Δ Βίοι 7.85
Μάρκος Αύρ. Ε ίς έαυτ. 5.10,5.29
Πλούτ. κοιν.ένν. 2.1063d
χρησμοδοσία -οίωνός · κατάρα
ΑΙσχύλ. θήβ. 691
Άπολλόδ. Μυθ. 3.42, 3.148-150
Άριστοφ. Βάτρ. 1189-1191
Διογ. Δ Βίοι 7.28.7.176
Ήράδ. 1.59

14.1042a,

Αριστ. Μ ικρ. φυσ. 479a
Πλοι/τ. Πρώτ.ψυχρ. 2.946
Κοιν.ένν. 46.1084Θ
Στωϊκ. έν. 41.1052f, 41.1053d
Cramer, Exce/pfa Philos. 4.403
ψυχής άθανασία
Διογ. Λ. Βίοι 1.22
Έπικτ. Διατρ. 3.22,23
Σέξτ. Εμπειρ. Μαθημ. 11.59
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ίχγαθόν. 139-140
'Αγαμέμνων. 99
Αγαύη: 62
φδης: Τ Ι
άδιάφορσ. 139-171,170
Αδωνις: 70, 177
Άέτιος. 166
'Αηδών. 69
Άθάμας: 48,63
άθανασία: 119
Αθήναι·. 96-99
Αθίγγανοι: 23
Αίας: 49,80
Αιθιοπία 101
Αίθρσ. 49
Αίμων. 49
Αίτνα. 80
ΑΙγύπτιοι: 101,102, 178
Αίλιανός: 99
Αίολος: 66
Αίσωπος: 40, 77,84, 154
'Ακρων. 115
Αλέξανδρος-Πάρ ις. 27,48, 70
Αλκηστις: 49
Αλκμήνη: 69, 74
Αλόπη: 67
’Αμαζόνες: 73
άμβλωσις βλ. έκτρωσις
Αμφίων. 67
ανάθεμα θρησκευτικό, αφορισμός: 31,32
Αναξαγόρας: 119
αναπηρία: 130, 140, 161,169
ανάσταση νεκρών: 185-186
άνελευθερία, ώς λόγος θανάτου: 153
ανθρώπινα δικαιώματα: 78,176
Αντιγόνη: 49
Αντιόπη: 67
‘Αντισθένης·. 41, 80, 134-135
Αντίπατρος Ταρσεύς. 156
αξιοπρέπεια: 3, 78, 153
Άπόλλων-Φοίβος. 74
δποπροηγμένσ 141
Ασπαλίς. 49
Άραβες: 22
άρετήν έχρντες βλ. σοφοί

Αρίστιππος: 174
Αριστογείτων. 80
'Αριστόδημος. 80
αριστοι βλ. σοφοί
Αριστοτέλης. 3,38,46,80,111,130-133,169
‘Αριστοφάνης. 98
‘Αρκαδία. 58
άρρωστία βλ. νόσος
'Αρτεμις. 50
Ασκληπιός. 29,54, 67, 74
Άσσάων. 49
άστεΤοι βλ. φαύλοι
αστική κοινωνία: 7,29
Αταλάντη: 73
Ατρεύς. 58
Αττις: 22, 67
Αύγη: 67
Αυγουστίνος: 182
αυτάρκεια: 3,172, 174
αυτοκτονία βλ. θάνατος έκούσιος
Αύτονόη: 62
αυτοσυντήρησης ένστικτο: 143
Αύτοιρόνος: 37
αύτόχειρες: 155-158
'Αφροδίτη: 70
άφρονες βλ. φαΟλοι
Αχαιοί: 54
Αχιλλεύς. 76
Αψυρτος. 67
Βαβυλώνιοι: 178
Βάκχος βλ. Διόνυσος
Βαλεντινιανός. 107
Βοιωτός. 66
Βουδισμός: 31,32-33
βρέφος, έπικίνδυνον: 105' έκθεση βρέφους έπΐ
θανάτφ: 89'
έκτεθέντος βρέφους
διάσωση: 101' θανάτωση βρέφους
(βρεφοκτονία):
13,
24,
90,
92'
βρεφοκτονίας ορολογία: 41-44' θήλυ
βρέφος: 94, 100 101' βρεφοθυσία: OS
es, 179' κηδεμονία βρέφους: 179'
βρεφοκτονίας
καταδίκη:
179'
βρεφοφαγία: 56-63, 187
Βυζάντιο: 22.185,188
Γαληνός. 166

Π ίνα κα

Γενεύη: 23
Γερμανοί: 19
γήρας: γήρατος κακά. 80, 101, 155, 170" γήρας
ως λόγος θανάτου: 80.81, 153. 155, 170,
174. 179
Γκιλγκαμές: 77
Γλαύκος 56
Γνωστικοί: 186
Γοργόνα 54
Γ οργιάς ΛεοντΤνος. 80
Γόρτυνα 90
Γρηγόριος, Πάπας: 8
Γυμνοσοσφ ιστοί 85
Δανάη: 67
Δελφοί 51. 80
Δευκαλίων. 58
Δηιόνειρα 48
Δημοσθένης 80
Δημώναξ. 165
Διακηρύξεις: 3, 31
διακοπή κύησης βλ. έκτρωσις
Διαφωτισμός: 10. 28
Διογένης Κυνικός. 41.135-136.173
Διονύσιος Μεταθέμενος 156
Διόνυσος-Βάκχος. 29. 61, 74' ΔιόνυσοςΖαγρεύς. 57-58
Δίων Χρυσόστομος. 46
δημσγραφίκά μέτρα: 21, 27, 28, 70, 89, 101,
106. 126-127, 179
Δονατιστές: 182
δουλεία: 86. 100. 101. 109. 130
δι/τική κοινωνία: 2, 7, 10, 26
έγκυος: ζωή εγκύου έναντι ζωής κυήματος: 31
'Εκάβη. 70
'Εκδύσια 73
έκτρωση: άρνηση: 108-109' θεραπευτική: 14'
καταδίκη: 179 κατάλληλος χρόνος: 117,
128, 133, 187' νομοθεσία έκτρωσης: 110'
ορολογία έκτρωσης: 44-46'
'Εμπεδοκλής 80, 115
‘Επίδαυρος. 67
‘Επίκουρος. 34.51.168-172
Επίκτητος 86. 137, 138, 148-150, 154, 159161, 162
Επτά Σοφοί 80
Εύάδνη. 49. 66
ευγηρία 158, 170
ευγονική: 95.127,131,136
εΰθανασίαβλ. θάνστυση λυτρωτική
Εύμολπος. 66
Εύρυοθεύς. 29,74
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έμβρυον. ανθρώπινη ιδιότητα εμβρύου: 132,
165-166' εμψύχωση εμβρύου: 13, 29,
132, 166, 186' κηδεμονία εμβρύου: 165166’ εμβρυοβορία: 187
έξαγωγή εύλογος 3,138, 158, 169
"Ερμαρχρς 171
Έφ εσ ος 50
Ζήθος. 67, 69
Ζεύς. 22, 54, 57, 67, 74
Ζήνων. 146-147,155
ζωή: επιθυμία ζωής: 87, 156' ιερότητα της ζωής:
2, 4, 79, 181' περιφρόνηση ζωής: 182'
ποιότητα ζωής: 170' ως αγαθό ή ως
αδιάφορο: 139,170
'Ηγησίας. 86, 174
Ηθική: ηθικά ερωτήματα: 1, 12 ,53' ιατρική
ηθική: 2 ,2 5
Ή ρ α 57.63. 70. 74
'Ηρακλής 41,48, 50, 51-54, 6 3 ,6 7 .6 8 , 74,170
Ήρακελίδες 50
Η ράκλειτος. 80, 88,119
Ή φ αιστος 70
Θαλής 119
θάνατος. 47, 53
θάνατος. 36-37, 80' άβασάνιστος: άναβολή:
άντιδικία θανάτου: 6, 8, 10, 54, 115'
•απαγορευμένος* θάνατος: 7' βοήθεια
για θάνατο: 15' εγκεφαλικός: 26'
εκούσιος θάνατος: 13, 80, 138' τρόποι
εκουσίου: 50, 80, 155-156, 174' καταδίκη
εκουσίου: 159-160, 179, 183' μελέτη
εκουσίου: 171' έπίσπευσις: 160, 174'
ένδοξος: 76, 83' ορολογία θανάτου: 149'
προληπτικός
εκούσιος:
154'
προπαρασκευή θανάτου: 6, 53, 156, 174'
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