ΚΑΚΩΣ ΖΗΝ Ή ΕΥ ΘΝΗΣΚΕΙΝ;
Το επίµαχο ζήτηµα της ευθανασίας ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο στην όµορο
Ιταλία την περασµένη εβδοµάδα, µε αφορµή το θάνατο της 38χρονης Ελουάνας
Ενγκλάρο. Η νεαρή γυναίκα για 17 χρόνια βρισκόταν σε κωµατώδη κατάσταση,
µέχρι τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου που κατέληξε µετά από τη διακοπή της διαδικασίας
χορήγησης τροφής σε κλινική του Ούντινε και έπειτα από σειρά κοινωνικών
αναταραχών όλα αυτά τα χρόνια. Στον απόηχο του θανάτου της συγκρούστηκαν ο
πρωθυπουργός Σ. Μπερλουσκόνι µε τον πρόεδρο της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας Τζ.
Ναπολιτάνο, καθώς οι δύο πολιτικοί άνδρες διαφώνησαν σχετικά µε το θέµα, κι έτσι
η περίπτωσή της πήρε και πολιτικές διαστάσεις.
Η ευθανασία (ευ + θάνατος), λοιπόν, εγείρει πληθώρα ηθικών, νοµικών,
κοινωνικών αλλά και θρησκευτικών ζητηµάτων γι’ αυτό και η παγκόσµια κοινότητα
δεν ευθυγραµµίζεται προς µια κατεύθυνση. Αντίθετα, το νοµικό πλαίσιο ποικίλλει
ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα κάθε λαού. Έτσι, οι «πρωτοπόροι»
Ολλανδοί κατοχύρωσαν νοµοθετικά «το δικαίωµα στον καλό θάνατο» το 2002, µετά
από µακρόχρονη ανοχή απέναντι σε γιατρούς που εµπλέκονταν σε τέτοιες
διαδικασίες. Ακολούθησαν το Βέλγιο, η Ελβετία και πριν ένα χρόνο περίπου το
Λουξεµβούργο. Στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν αρκετές συνταγµατικές διατάξεις που
προστατεύουν τη ζωή του ατόµου, απουσιάζει οποιαδήποτε νοµοθετική πρόβλεψη
σχετική µε την πρόθεση ενός ασθενούς να θέσει τέρµα στη ζωή του µε τη σύµπραξη
τρίτου. Επιπλέον, θεωρείται πληµµέληµα και διώκεται ποινικά η συµµετοχή σε
αυτοκτονία.
Θεωρώ, όµως, πως το νοµοθετικό αυτό κενό στη χώρα µας, δεν σχετίζεται τόσο
µε την απρονοησία, το συντηρητισµό ή την απουσία σχετικών αιτηµάτων, όσο µε τις
ηθικές και θρησκευτικές αναστολές του νεοέλληνα. Η κοινή λογική εναποθέτει το
ζήτηµα του θανάτου, όπως και της ζωής, στη Βούληση του Υπέρτατου Όντος. Ο
πόνος έχει δύναµη ψυχοθεραπευτική, επιφέρει την «κάθαρση» του ατόµου, το οποίο
και ανταµείβεται στη µεταθανάτιο ζωή. Εξάλλου, από τη στιγµή που ο άνθρωπος δεν
δηµιουργεί, ακόµη, ζωή, πώς είναι δυνατό να διεκδικεί την απαξίωσή της;
Η παραπάνω λογική προοικονοµεί µια σειρά πολυετών διαβουλεύσεων µέχρι
την νοµοθετική κατοχύρωση της ευθανασίας στην Ελλάδα. Εξάλλου, ας µη
παραβλέπουµε και ενδεχόµενη κατάχρηση του µέτρου µε δόλο (π.χ. κάρπωση µιας
τεράστιας κληρονοµιάς), περίπτωση διόλου απίθανη για τα ελληνικά δεδοµένα, που
επιδρά ανασταλτικά.
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