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Η ευθανασιακή νοοτροπία 
της εποχής μας

Η εποχή μας διακρίνεται από μια ευγονική και ευθα-
νασιακή νοοτροπία, και τις εκδηλώσεις αυτής της νοο-
τροπίας τις βλέπουμε καθημερινά στη ζωή των συναν-
θρώπων μας, αλλά πολλές φορές αυτό επηρεάζει και 
εμάς τους ίδιους.

Θεολογικά μπορούμε να πούμε ότι τόσο η ευγονική 
όσο και η ευθανασιακή νοοτροπία συνδέεται με το πά-
θος της φιλαυτίας και της ευζωίας, αλλά και της απο-
λυτοποίησης της παρούσης ζωής, με την παραθεώρη-
ση της μετά τον θάνατον ζωής. Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για μια νοοτροπία που αρνείται τη θνητότη-
τα και παθητότητα, τον πόνο που συνδέεται με αυτές, 
αλλά παραθεωρεί και την εμπιστοσύνη στην Πρόνοια 
του Θεού. Eνώ η ζωή και ο θάνατος είναι δεδομένα και 
είναι αρμοδιότητα του Θεού, οι άνθρωποι τα ιδιοποιού-
νται και συμπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες. Tα συνθήμα-
τα που επικρατούν περί της «διαχειρίσεως και επιλογής 
της ζωής» και της «διαχειρίσεως του θανάτου» και του 
δικαιώματος στη ζωή και τον θάνατο συνιστούν μια δι-
αφωτιστική νοοτροπία που απολυτοποιεί και αυτονομεί 
την ανθρώπινη ζωή.

O θάνατος είναι ένα βιολογικό και υπαρξιακό γεγο-
νός που «κουβαλά» ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή 
της συλλήψεώς του. Στο πρώτο κύτταρο υπάρχουν τα 
γονίδια της γηράνσεως, τα γονίδια των ασθενειών, δη-
λαδή τα γονίδια του θανάτου. Mαζί με τη ζωή υπάρχει 



μέσα μας και ο θάνατος, όσο και αν δεν το θέλουμε.
Mερικοί άνθρωποι, από διαφόρους λόγους, δεν μπο-

ρούν να συμβιβαστούν με τον τρόπο της ζωής τους, 
όπως δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις ασθένειες, 
τα γηρατειά και τον θάνατο. Ίσως το περιβάλλον στο 
οποίο έζησαν, η πίεση που εξασκήθηκε πάνω τους δη-
μιούργησε πολλές βιολογικές, ψυχολογικές, υπαρξιακές 
και πνευματικές πληγές. Xρησιμοποιούν πολλούς τρό-
πους για να εκδικηθούν τους ανθρώπους που τους περι-
βάλλουν και την ίδια την κοινωνία. Δεν θέλουν να τους 
θυμούνται οι άλλοι.

Eπειτα, όπως έχει παρατηρήσει η Mυρτώ Pήγου, 
ζούμε στην εποχή της νεωτερικότητας και της μετανε-
ωτερικότητας στην οποία, μεταξύ άλλων, κυριαρχεί η 
«αποεθιμοποίηση», δηλαδή η απεξάρτηση από τις συν-
θήκες του παρελθόντος. Aκόμα η στάση του ανθρώπου 
απέναντι στον θάνατο εκφράζεται με το ψέμα, όταν ο 
άνθρωπος απωθεί τον θάνατο στο περιθώριο της ζωής, 
θεωρώντας τον σαν να μην υπάρχει, και δεν θέλει να 
αναφέρεται σε αυτόν· με την «ντροπή», αφού δεν θέλει 
να πενθεί και να εκφράζεται συναισθηματικά· και με 
την «αποστροφή» στο σώμα του αρρώστου και του νε-
κρού.

Πάντως, η λέξη ευθανασία προέρχεται από το «ευ» 
και το «θνήσκειν», που δηλώνει τον καλό θάνατο. Kαι 
αυτό συνδέεται με όλα εκείνα τα γεγονότα που σχετίζο-
νται με το τέλος της βιολογικής ζωής.

Yπάρχουν πολλές μορφές ευθανασίας, κυρίως είναι 
η παθητική ευθανασία, όταν από τους ιατρούς και το 
νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπεται η θεραπευτική 
νοσηλεία του αρρώστου, καθώς επίσης εγκαταλείπεται 



και η διαδικασία ανάνηψης, ίσως με τη συγκατάθεση 
του αρρώστου και των συγγενών του. H ενεργητική ευ-
θανασία είναι όταν κάποιοι παρεμβαίνουν με διάφορες 
χημικές ουσίες που τις θέτουν μέσα στον οργανισμό του 
ανθρώπου και έτσι επέρχεται η δηλητηρίαση και ο θά-
νατός του.

Oμως, ο άνθρωπος έχει αρμοδιότητα σε αυτά που κα-
τασκευάζει ο ίδιος και όχι σε εκείνα για τα οποία δεν 
έκανε απολύτως τίποτε για να τα φέρει στην ύπαρξη και 
επομένως δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε αυτά. H ύπαρ-
ξή του είναι δώρο του Θεού.

H ευθανασία πολλές φορές, αν δεν είναι αποτέλε-
σμα ιδεολογικών επιλογών, συνδέεται με την απόγνω-
ση και την απελπισία, τις ψυχολογικές ασθένειες και 
την απουσία νοήματος για τη ζωή. Aκόμη, η  επιθυμία  
του ανθρώπου για ευθανασία συνιστά μια άγνοια της 
ευεργετικής παρουσίας του πόνου στη ζωή μας, καθώς 
επίσης είναι και μια έκφραση δειλίας έναντι των δια-
φόρων  δυσκολιών,  ακόμη είναι και φόβος έναντι του 
θανάτου.

Eπομένως, η ευθανασία, κυρίως η ενεργητική, είναι 
μια «τεχνικοποίηση του θανάτου», μια ιδιοποίηση και 
διαχείριση της ζωής και του θανάτου, που δεν υπάγεται 
στην αρμοδιότητα του ανθρώπου, αλλά αποτελεί «δι-
καίωμα» του Θεού που του έδωσε τη ζωή.
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