ΜΕΘ – ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου

Α. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Πῶς ἀλλιῶς θὰ µποροῦσα νὰ ἀρχίσω τὴν ὁµιλία µου παρὰ µὲ τὴν
ἔκφραση πολλῶν καὶ εἰλικρινῶν εὐχαριστιῶν γιὰ τὴν ὁπωσδήποτε τιµητικὴ
πρόσκληση νὰ µιλήσω στὸ συνέδριό σας; Ἴσως ἐσεῖς ὡς ἐντατικολόγοι νὰ
συναντᾶτε τὰ µεγαλύτερα ἠθικὰ διλήµµατα καὶ νὰ συναντιέστε µὲ τὶς
ἐντονότερες ἰατρικὲς συνειδησιακὲς προκλήσεις ἀπὸ κάθε ἄλλον συνάδελφό
σας. Κι ἐµεῖς ὡς Ἐκκλησία, ἂν θέλουµε νὰ ἔχουµε σχέση µὲ τὴν ἀλήθεια τῆς
ἀποστολῆς µας, διαρκῶς βρισκόµαστε στὴν ἔνταση ποὺ δηµιουργεῖ ἡ ταλάντωση τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀνάµεσα στὴ ζωὴ καὶ τὸν θάνατο -βιολογικὰ καὶ
µεταφορικά-, διακρίνοντας ἀνελλιπῶς µέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ τὸν θάνατο καὶ
ἀντικρύζοντας συνεχῶς τὸ περίγραµµα τῆς ὄντως ζωῆς µέσα στὸν θάνατο.
Ὁ τόπος τῆς ἐργασίας ἑνὸς ἐντατικολόγου ἔχει τὸν χαρακτηρισµὸ τῆς
Ἐντατικῆς Θεραπείας ἢ ἄλλως Ἐντατικῆς Παρακολούθησης. Στὴν οὐσία οἱ
ΜΕΘ εἶναι µονάδες Ἐντατικῆς Ἰατρικῆς καὶ Τεχνολογικῆς Παρέµβασης καὶ
φυσικὰ Μονάδες ἔντονων συνειδησιακῶν κρίσεων καὶ Ἐντατικοῦ ἠθικοῦ
προβληµατισµοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἴσως ἄλλη ἰατρικὴ εἰδικότητα ποὺ νὰ ζεῖ διαρκῶς τὴν ἔνταση τοῦ µεθορίου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τοῦ σεβασµοῦ στὴ
ζωὴ καὶ τῆς συµπάθειας στὸν ἄνθρωπο, τῆς σωστῆς ἀπόφασης καὶ τοῦ
λάθος ἀποτελέσµατος, τῆς ἀνάγκης νὰ παρατείνουµε τὴ συνύπαρξή µας καὶ
τῆς ἐπιθυµίας νὰ προσφέρουµε φιλανθρωπία, ἐλπίδα ζωῆς δίχως πόνο, τῆς
πάλης γιὰ παράταση ζωῆς καὶ τῆς ἀνεπιθύµητης συνέπειας νὰ παρεµποδίζουµε τὸν θάνατο.
Πιὸ συγκεκριµένα, µέσα στὶς ΜΕΘ ζεῖ κανεὶς τὰ µεγάλα προβλήµατα
ποὺ συνδέονται µὲ τὴν εὐθανασία, τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ τὴν χωρὶς
ἐλπίδα ἀλλὰ µὲ εὐαισθησία ἐπιθετικὴ ἀγωγή.
Στὴν περίπτωση τῆς εὐθανασίας ἡ ἠθικὴ πάλη βρίσκεται ἀνάµεσα στὸ
νὰ σεβασθοῦµε τὴν ἱερότητα τῆς ζωῆς, πράγµα ποὺ µᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ
γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο νὰ τὴν ἀφαιρέσουµε, καὶ στὸ νὰ συµπαθοῦµε τὸν
ἄνθρωπό µας στὸν ἀβάσταχτο πόνο του, γεγονὸς ποὺ µᾶς προκαλεῖ τὴν
ἐπιθυµία νὰ τὸν ἀπαλλάξουµε ἀπὸ τὴ βασανιστικὴ ἔκφραση καὶ τυραννικὴ
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φάση τοῦ τελικοῦ σταδίου τῆς ζωῆς.
Στὴν περίπτωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου τὸ ἠθικὸ πρόβληµα ἔγκειται στὸν σεβασµὸ στὸ γεγονὸς τοῦ ἐπελθόντος θανάτου, πράγµα ποὺ ἀφ’
ἑνὸς µὲν συνηγορεῖ στὸ νὰ µὴν ταλαιπωροῦµε περαιτέρω τὸν νεκρὸ ἄνθρωπο µὲ τὸ ζωντανὸ σῶµα, ἀφ’ ἑτέρου δὲ µᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ νὰ προσδιορίσουµε ἐµεῖς τὴ στιγµὴ τοῦ βιολογικοῦ θανάτου µὲ κριτήρια ἐπιδεκτικὰ
ἀµφισβήτησης, ἀφοῦ εἶναι διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συναντοῦµε στὴν
ἐλεύθερη ἀπὸ τεχνολογικὲς παρεµβάσεις φυσιολογικὴ ζωή.
Τὰ πράγµατα ἴσως νὰ εἶναι πιὸ ἀσαφῆ στὴν περίπτωση τῆς ἄνευ
ἐλπίδας ἀλλὰ µὲ εὐαισθησία ἐπιθετικῆς ἀγωγῆς. Ἐδῶ δίχως τὴ γνώµη τοῦ
ἀσθενοῦς ἔµµεσα µηδενίζουµε τὶς ἴσως ἐλάχιστες ἐλπίδες ἤ, ἂν αὐτὲς εἶναι
ἀποδεδειγµένως µηδενικές, πάλι ἔµµεσα ἀλλοιώνουµε τὸν χρόνο τῆς φυσιολογικῆς πορείας τοῦ ἀσθενοῦς πρὸς τὸν θάνατο εἴτε παρεµβαίνοντας εἴτε
ἀρνούµενοι νὰ παρέµβουµε φαρµακευτικά. Ἐδῶ ἀντιπαλεύει ἡ γνώση µὲ τὴν
ἀγάπη καὶ συµπόνοια. Τὸ ἐρώτηµά µας εἶναι ἂν ἡ προσπάθεια παράτασης
τῆς ζωῆς τοῦ ἀσθενοῦς στὴν οὐσία ἀποτελεῖ παρεµπόδιση τῆς ἐπέλευσης τοῦ
θανάτου. Μὲ ἄλλα λόγια, µέχρι ποιοῦ σηµείου καὶ κάτω ἀπὸ ποιούς ὅρους
δικαιούµεθα νὰ καθυστεροῦµε τὸν θάνατο;
Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν, θὰ προσπαθήσω, ἀναλύοντας ὅσο µπορῶ τὸ τί
σηµαίνει ζωὴ καὶ θάνατος, νὰ προσεγγίσω τὶς ὁριακὲς καταστάσεις στὶς
ΜΕΘ, ὅπου ἡ ἀδυναµία µας νὰ ἀποδεχθοῦµε τὸν θάνατο τοῦ ἀσθενοῦς µᾶς
ὁδηγεῖ σὲ ὑπερβολικὰ ἐπιθετικὲς παρεµβάσεις ποὺ προσφέρουν µέρες ἀλλὰ
ἐνίοτε καὶ ἀµφίβολης φύσεως ζωή.
Β. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ - ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ
῾Η φαινοµένη ἔνταση µὲ τὴν ὁποία ἐµφανίζεται στὶς µέρες µας ἡ
παρεµβατικὴ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου στὸ γεγονός, τὴ διαδικασία καὶ τὴ
στιγµὴ τοῦ θανάτου ὡς δικαίωµα, ὅπως καὶ τὸ πρόβληµα τῆς εὐθανασίας
εἰδικότερα, ὀφείλεται βασικὰ στὶς ἑξῆς παραµέτρους·
α) ῾Η κοινωνία µας γίνεται ὅλο καὶ πιὸ εὐδαιµονιστικὴ µὲ ἀποτέλεσµα
οἱ ἀντιστάσεις της στὶς καταστάσεις τοῦ πόνου ὅλο καὶ νὰ περιορίζονται. Οἱ
ἄνθρωποι δὲν ἀντέχουν τὶς δυσκολίες, τὸν πόνο, τὶς πιέσεις οὔτε καὶ µποροῦν νὰ περιµένουν καὶ νὰ ὑποµένουν. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ κοινωνίες· δὲν ἀνέχονται πλέον τοὺς µὴ παραγωγικοὺς πολίτες.
β) ῾Η παράταση τοῦ µέσου ὅρου ζωῆς ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ ἡ µείωση τῶν γεννήσεων ἀφ᾿ ἑτέρου, ἐπίτευγµα καὶ συνέπεια τοῦ σύγχρονου πολιτισµοῦ ἀντί2

στοιχα, ὁδηγοῦν σὲ γηρασµὸ τῶν κοινωνιῶν µας, µὲ ἀποτέλεσµα τὰ περιστατικὰ τῶν χρονίων καὶ ἐπωδύνων νοσηµάτων νὰ αὐξάνουν σὲ συχνότητα.
῎Ετσι γιὰ παράδειγµα, στὴν ᾿Ιαπωνία οἱ ἡλικιωµένοι ἀποτελοῦν τὸ
15,7% τοῦ πληθυσµοῦ καὶ ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 2025 τὸ ποσοστὸ αὐτὸ θὰ πλησιάσει τὸ 27,4%. Μάλιστα ἐκτιµᾶται ὅτι αὐτὴ ἡ τάση γήρανσης τοῦ πληθυσµοῦ θὰ συνεχισθεῖ γιὰ περίπου ἀκόµη ἕναν αἰώνα.1
γ) ῾Η ὑγεία µας ἔχει γίνει ἔντονα οἰκονοµικὴ καὶ ὑπερβολικὰ δαπανηρή, ἡ δὲ ἀντιµετώπιση τοῦ ἀσθενοῦς ὀρθολογιστικὰ µηχανική. Αὐτὸ ἔχει
µετατοπίσει τὸ κέντρο βάρους τῆς ἰατρονοσηλευτικῆς συµπαράστασης ἀπὸ
τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασµὸ στὸν πάσχοντα στὰ οἰκονοµικὰ συµφέροντα.
δ) ῾Η εἰσβολὴ τῆς τεχνολογίας στὴν ἰατρικὴ καὶ γενικότερα στὴν ὑγεία
ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα πολὺ συχνὰ ἡ διαδικασία τοῦ θανάτου νὰ ἀποκτᾶ πρωτοφανῆ διάρκεια καὶ ἡ ἐλπίδα γιὰ ἐπιβίωση νὰ ἐµφανίζει χαρακτηριστικὰ καὶ
ἰδιότητες τυραννίας. ῾Η θεραπευτικὴ διαδικασία ὁδηγεῖ ἐνίοτε ἀπὸ µόνη της
σὲ τέτοια παθολογικὰ συµπτώµατα καὶ ἠθικὰ διλήµµατα ποὺ µὲ κανένα τρόπο δὲν µπορεῖ ἡ ἴδια νὰ ἀντιµετωπίσει.
῞Ολα αὐτὰ ὁδηγοῦν στὸ φαινόµενο ἀσθενεῖς ἢ συγγενεῖς τους νὰ
ἐκλιπαροῦν γιὰ τὸν θάνατο, συχνὰ δὲ νὰ βρίσκονται καὶ γιατροὶ νὰ τοὺς
διευκολύνουν πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. ῎Ετσι ἀναπτύσσεται µιὰ εὐθανασιακὴ λογική, ἠθικὴ καὶ ἀντίληψη ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνὸς µὲν διευκολύνει τὴ
θεσµοθέτηση καὶ νοµικὴ κάλυψη τῆς εὐθανασίας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ εἰσάγει µιὰ
καινοφανῆ προβληµατικὴ γύρω ἀπὸ τὴ διαχείριση ὁριακῶν κρίσεων ποὺ
σχετίζονται µὲ τὸν θάνατο, ἡ ὁποία εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπώδυνη λόγῳ τῆς ἰδιάζουσας συναισθηµατικῆς φόρτισης τῶν στιγµῶν καὶ τῆς τεράστιας εὐθύνης.
Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι στὴν Ὁλλανδία, µὲ βάση τοὺς πρόσφατους νόµους,
ἕνας στοὺς 32 θανάτους προέχεται ἀπὸ ἐφαρµογὴ εὐθανασίας, κάτι ποὺ
µεταφερόµενο στὴ Ἑλληνικὴ πραγµατικότητα θὰ σήµαινε 3.000 εὐθανασιακοὺς θανάτους ἐτησίως.2
Στὴν παροῦσα ὁµιλία, ἐµεῖς θὰ προσπαθήσουµε νὰ διακρίνουµε τὰ
ὅρια τῆς ἰατρικῆς προσφορᾶς σὲ σχέση µὲ τὰ ὅρια τοῦ σεβασµοῦ στὴ ζωὴ καὶ
τὸν θάνατο, στὸ σηµεῖο τοῦ µεθορίου τους, µέσα στὸ πλαίσιο τῶν σηµερινῶν
δεδοµένων στὶς ΜΕΘ.
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Γ. ΘΑΝΑΤΟΣ - ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΥΪΑΣ
α. ῾Η ἔννοια τοῦ θανάτου
Ἡ ἔννοια τοῦ θανάτου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ βιολογική της διάσταση, ἔχει καὶ
µεταφυσική. Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ παράδοση, θάνατος εἶναι ἡ
ρήξη τῆς ψυχοσωµατικῆς συµφυΐας, ἡ λύση τοῦ δεσµοῦ, ὁ χωρισµός, ψυχῆς
καὶ σώµατος.3
Γιὰ τὶς ἐµπειρικὲς ὅµως ἐπιστῆµες, ὁ ὁρισµὸς αὐτὸς εἶναι ἄνευ σηµασίας. ῾Η ψυχὴ εἶναι µὴ ὁρατή. Κάθε προσπάθεια προσέγγισης τοῦ θανάτου
ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τῶν µεταβολῶν τῆς ψυχῆς, ὅταν µάλιστα ἀναφερόµαστε στὸ
τὶ συµβαίνει στὸ σῶµα, ἐνέχει τὸν κίνδυνο τοῦ σχολαστικισµοῦ καὶ τῆς αὐθαιρεσίας. Γι᾿ αὐτὸ ἀσφαλέστερα προσδιορίζεται ὁ θάνατος ὡς νέκρωση τοῦ
σώµατος, ὑποταγὴ στὴν βαρύτητα τῶν νόµων τῆς φύσεως, ἀπὸ τοὺς ὁποίους
ἡ ψυχὴ λόγῳ τῆς φύσεώς της µένει ἀνεπηρέαστη. Κατὰ τὴ στιγµὴ τοῦ θανάτου δὲν ἀναχωρεῖ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶµα καὶ συνεπῶς αὐτὸ καταρρέει -ἡ ψυχὴ
δὲν εἶναι κάτι ποὺ µπαίνει καὶ βγαίνει, ἀλλὰ κάτι ποὺ συνυπάρχει ἢ ὄχι-,
ἀλλὰ εἶναι ἡ διαδικασία τῆς φθορᾶς ποὺ καθιστᾶ τὸ σῶµα ἀδύναµο νὰ
παρακολουθήσει τὴν πορεία καὶ νὰ δεχθεῖ τὴ ζωογόνο ἐνέργεια τῆς ψυχῆς,4
ὁπότε καταστρέφεται ἡ ὁλότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ ἡ συνοχὴ τοῦ
ἀνθρώπινου προσώπου καταρρέει.
῾Υπ᾿ αὐτὴν τὴν ἔννοια, θὰ µπορούσαµε νὰ δεχθοῦµε ὅτι ἡ καταστροφὴ
εἴτε τοῦ ψυχοσωµατικοῦ συνδέσµου εἴτε αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς συνοχῆς τοῦ
σώµατος, ποὺ ἐπισυµβαίνει µὲ τὴ νέκρωση τοῦ ἐγκεφάλου, σηµατοδοτεῖ τὴ
λύση τῆς ὁλότητος καὶ ἀκεραιότητος τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ συνεπῶς
προσδιορίζει τὸν θάνατο.
Ἡ ψυχὴ ἔχει καὶ νοµοτελειακό, φυσικὸ στοιχεῖο καὶ αὐτεξούσιο, πνευµατικό. Κύριο ὄργανο τῆς ψυχοσωµατικῆς συµφυΐας, τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν ὄργανο
ποὺ συνδέει τὸ σῶµα µὲ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ πλευρᾶς φυσιολογίας,
εἶναι ὁ ἐγκέφαλος. ῾Ως θάνατος λοιπὸν θὰ µποροῦσε νὰ ὁρισθεῖ ἡ ὁριστικὴ
κατάρρευση τοῦ σώµατος καὶ ἡ ἀµετάκλητη παύση τῶν ψυχικῶν ἐκδηλώσεων (αὐτονοµία, αὐτεξουσιότητα, δυνατότητα ἔκφρασης, ἀντίληψη, συνείδηση κ.λπ.), πράγµα ποὺ συµβαίνει στὴν πραγµατικότητα µὲ τὴν παύση τῆς
Νεµεσίου, Περὶ φύσεως ἀνθρώπου Κεφ. 2 Περὶ ψυχῆς, ΒΕΠΕΣ 38.234 (ΡG 40.304 ff)· βασικὰ
παραθέτει τὸν Χρύσιππο. Ἐπίσης Ἰακ. β΄ 26, Γρηγορίου Θεολόγου, Ποιήµατα ἠθικά, 34,25
(ΡG 37.947Α), Γρηγορίου Νύσσης (ΡG 45.1153D) κ.ἄ.
4 Αὐτὸ εἶναι ἐµφανὲς στὴν περίπτωση τῶν ζώων τὰ ὁποῖα στεροῦνται ἀθάνατης καὶ ἔλλογης
ψυχῆς. Συνεπῶς ὅταν µιλοῦµε γιὰ βιολογικὸ θάνατο ἐννοοῦµε τὴν κατάρρευση τῶν λειτουργιῶν τοῦ σώµατος.
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ἐγκεφαλικῆς λειτουργίας.

β. ῾Η στιγµὴ τοῦ βιολογικοῦ θανάτου
῾Η στιγµὴ τοῦ θανάτου εἶναι ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν στιγµὴ ποὺ ὁρίζεται ἡ
ἀνθρώπινη ἀξία καὶ κατανοεῖται ἡ ἐγγύτητα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Γιὰ
τὸν λόγο αὐτὸν καὶ ἀντιµετωπίζεται µὲ δέος, σεβασµό, αἴσθηση µυστηρίου
καὶ ταπείνωση.
Οἱ ἄνθρωποι εἴµαστε θνητὰ ὄντα, καὶ συνεπῶς ὁ θάνατος διατρέχει
ὁλόκληρη τὴν ζωή µας.5 ᾿Απὸ τὴ γέννησή µας ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη µέτρηση.
῾Ο θάνατος δὲν εἶναι µία ἁπλῆ στιγµή. ῾Απλᾶ ὅταν ἡ θνητότητα γίνει µὴ
ἀναστρέψιµη -ὄχι ὡς πρόγνωση ἀλλὰ ὡς διαδικασία-, τότε ὁ ἄνθρωπος ἔχει
πεθάνει βιολογικά. Τὸ σῶµα παύει νὰ ὑπάρχει ὡς ζῶν σῶµα ἀπὸ τὴ στιγµὴ
ποὺ παύει νὰ στηρίζει τὸ πρόσωπο.6
῾Η ᾿Εκκλησία βέβαια θεωρεῖ τὸν θάνατο µυστήριο.7 Καὶ τὰ µυστήρια
δὲν προσεγγίζονται εὔκολα, οὔτε γνωρίζονται, οὔτε πολὺ περισσότερο ὁρίζονται. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, κάθε προσπάθεια σχολαστικοῦ προσδιορισµοῦ
λεπτοµερειῶν ποὺ στὴ φύση τους εἶναι ἀνερµήνευτες καὶ ἀπρόσιτες ἐνέχει
τὸν κίνδυνο νὰ βεβηλώσει τὰ ἱερὰ µὲ τὴν λάθος γνώση καὶ τὸ θράσος τοῦ
ἀσφαλοῦς ὁρισµοῦ καὶ ἔτσι νὰ τὰ ἀπογυµνώσει ἀπὸ τὸν µυστηριακό τους
χαρακτήρα.
Ἡ ἴδια ἡ ἐµπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἐµφανίζει περιστατικὰ
δυσερµήνευτα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἀποτελεῖ φυσικὸ γεγονὸς ποὺ µὲ σαφήνεια ὁρίζεται, ἀλλὰ πνευµατικὸ ποὺ µὲ ταπείνωση καὶ φόβο
προσεγγίζεται. Γεγονὸς ποὺ µπορεῖ γενικὰ νὰ περιγραφεῖ ἀλλὰ ὄχι ἐπακριβῶς νὰ ὁρισθεῖ. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἀποφεύγουµε νὰ ταυτίσουµε τὸν θάνατο µὲ τὴν παύση τῆς καρδιακῆς ἢ
ἐγκεφαλικῆς ἢ κάποιας ἄλλης λειτουργίας.
γ. ῾Η ἀξία τῶν τελευταίων στιγµῶν
῾Η διάθεση συµπαραστάσεως καὶ ἡ µὲ κάθε µέσο προσπάθεια µεταΧριστοδούλου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος, ῾Η ᾿Εκκλησία καὶ τὸ πρόβληµα τῆς εὐθανασίας, Θεσσαλονίκη, 2002, σ. 21.
6 Πρωτ. Νικ. Λουδοβίκου, Μεταφυσικὴ καὶ ἐσχατολογία τοῦ σώµατος, ᾿Επιστηµονικὴ ᾿Επετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Τµῆµα Θεολογίας, τοµ. 4, νέαι σειραί, σσ. 113-137.
7 Βασιλειάδη, Νικολάου, Τὸ µυστήριον τοῦ θανάτου, ἐκδ. ὁ Σωτήρ, ᾿Αθῆναι, 1991, σσ. 3-7. ῾Ο
θάνατος «µέγιστον µυστήριον... τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας» (᾿Ιωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς τὸ
κατὰ ᾿Ιωάννην, ῾Οµιλία 83,1, ΡG 59.447).
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τόπισης πρὸς τὰ πίσω τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς
φυσικῆς πάλης µας ὡς ἀνθρώπων µὲ τὸ γεγονός του ὡς «πτωτικῆς» συνέπειας. Τὸ ἐλάχιστο αὐτὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς ἴσως ἔχει µεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ
τὸ παρελθόν της. Καὶ ἔχει ἀξία µεγαλύτερη γιὰ τὸν γιατρὸ καὶ τοὺς συγγενεῖς ποὺ τὴν προστατεύουν ἀπ᾿ ὅ,τι γιὰ τὸν ἀσθενῆ ποὺ τὴν δικαιοῦται.8
Γιατί ἡ συµπαράσταση, ἡ ἐλπίδα καὶ ὁ πόθος τῆς ζωῆς τοῦ ἄλλου, κεντρικὰ
στοιχεῖα τῆς πνευµατικῆς ζωῆς, εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερα ἀπὸ τὴ βιολογικὴ
ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς.
Οἱ τελευταῖες στιγµὲς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ὅµως ἔχουν ἰδιαίτερη
ἀξία καὶ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἔχουν ἴσως µεγαλύτερη ἀξία ἀπ᾿ ὅ,τι
οἱ στιγµὲς τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς του.9 Γιατὶ ἡ ψυχὴ σ᾿ αὐτὲς κρίνεται, µπορεῖ
νὰ µετανοήσει, περνάει ἀπὸ τὴν ἐφηµερότητα στὴν αἰωνιότητα. ῾Ο χρόνος
ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση τοῦ συνδέσµου τῆς ψυχῆς µὲ τὸ σῶµα. Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸν καὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει ἐνεργητικὰ νὰ ἐπιταχύνεται ὁ θάνατος.
῾Ο θάνατος εἶναι τόσο ἱερὸ γεγονὸς γιὰ κάθε ἄνθρωπο ὥστε θὰ πρέπει
µὲ κάθε τρόπο νὰ διατηρηθεῖ ἡ καθαρότητά του. Εἶναι ἡ στιγµὴ ποὺ τὸ
πρόσωπο ἀξίζει τὸν µεγαλύτερο σεβασµὸ ἀπὸ τὴν κοινωνία, ἡ ὁποία µὲ
κανένα τρόπο δὲν θὰ ἔπρεπε ἀπὸ µυστήριο νὰ τὸν ὑποβιβάσει σὲ ψυχρὸ
µηχανικὸ χρονικὸ γεγονός. Τὴ στιγµὴ ποὺ τὸ σῶµα ὀρφανεύει ἀπὸ τὴν
προστασία τῆς ψυχῆς εἶναι τροµερὸ ἐµεῖς νὰ τὸ ἀπογυµνώνουµε ἀπὸ τὸ
τελευταῖο ἔνδυµα τῆς ἀξιοπρέπειάς του.
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ ᾿Εκκλησία ἀρνεῖται µὲ κάθε τρόπο τὴν
εὐθανασία -ἰδίως ὡς ὑποβοηθούµενη αὐτοκτονία-, στέκεται δὲ προβληµατισµένη καὶ συνεσταλµένη µπροστὰ σὲ αὐτὸ ποὺ ἡ ἰατρικὴ τεχνολογία δηµιούργησε καὶ ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη ἀποκαλεῖ «ἐγκεφαλικὸ θάνατο».
δ. Ζωὴ καὶ ἐπιβίωση
῾Η ποιότητα ζωῆς πρέπει νὰ εἶναι συµβατὴ µὲ τὴν ἐπιβίωση. ῾Η φύση
δέχεται ζωὴ µόνο µὲ συγκεκριµένες προδιαγραφὲς ποιότητος. Σήµερα ἐπιβάλλουµε τεχνολογικὰ τὴν ἐπιβίωση µὲ ὅρους ἀπαράδεκτης ποιότητος.
῎Αλλο ἐπιβίωση, συντήρηση τῆς ἀναπνοῆς, καὶ ἄλλο ζωή.
Τὰ πολλὰ τροχαῖα ἀτυχήµατα, ἡ ἐκπληκτικὴ πρόοδος στὴν φαρµακευτικὴ καὶ ἰατρικὴ τεχνολογία ἔχουν ὡς ἀποτέλεσµα νὰ συντηροῦνται στὴν
ζωὴ ἄνθρωποι κάτω ἀπὸ συνθῆκες ἐντελῶς ἀκραῖες. ῎Ετσι ἐπὶ παραδείγµατι,
Διακοινοβουλευτικὴ Συνέλευση ᾿Ορθοδοξίας, Εὐθανασία, Γενικὲς ἀρχές, ἄρθρο 8, Vilnius,
Λιθουανίας, 28 ᾿Ιουνίου 2003.
9 ῾Ιεροµ. Κλεόπα ᾿Ηλίε, Πνευµατικοὶ Λόγοι, ᾿Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 177181.
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σὲ περιπτώσεις καρκινοπαθῶν, συχνὰ ἡ ἐπιθετικὴ χηµειοθεραπευτικὴ ἢ
ἀκτινοθεραπευτικὴ ἀγωγὴ δίνει µὲν παράταση ζωῆς, ἀλλὰ συχνὰ ὁδηγεῖ σὲ
καταστάσεις πολλαπλῶν µεταστάσεων ποὺ ὑποβιβάζουν τὴν ποιότητα ζωῆς
σὲ πρωτόγνωρα χαµηλὸ ἐπίπεδο. ῾Η ἴδια ἡ φύση, ὅταν ἡ ζωὴ κινδυνεύει νὰ
ἐκφυλισθεῖ σὲ ἐπιβίωση, «προστατεύει» µὲ τὸν θάνατο. ῾Η σύγχρονη τεχνολογία ἀφ᾿ ἑνὸς µὲν στὶς περιπτώσεις αὐτὲς καταργεῖ τὴν προστασία τοῦ
θανάτου, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἔχει δηµιουργήσει πρωτόγνωρες σὲ πολυπλοκότητα
µορφές καὶ ἐκφράσεις θανάτου. Μὲ ἄλλα λόγια ἂν δὲν ὑπῆρχαν τὰ µηχανήµατα δὲν θὰ πεθαίναµε µὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. ῾Η πρόοδος τῆς τεχνολογίας
ἔχει δηµιουργήσει ἀνθρώπους ποὺ ἢ δὲν µποροῦν νὰ πεθάνουν ἢ δὲν µποροῦν νὰ πεθάνουν φυσιολογικά.
᾿Ανάλογη περίπτωση εἶναι αὐτὴ τῆς χρήσης τοῦ ἀναπνευστήρα, ποὺ
ἂν τελικὰ δὲν ἀποδειχθεῖ σωτήρια γιὰ τὸν ἀσθενῆ, µᾶς ὁδηγεῖ στὴ διάγνωση
τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, µιᾶς καταστάσεως ποὺ ἴσως εἶναι περισσότερο
ἀνεπιθύµητη γιὰ τὰ διλήµµατά της καὶ καθόλου ἐπιθυµητὴ γιὰ τὸ θεραπευτικὸ ἐπίτευγµά της. ῾Η ἰατρικὴ παρέµβαση, στὴν περίπτωση αὐτήν, δὲν
παρέχει θεραπεία, εὐκαιρία ἢ ἐλπίδα· ἀποτελεῖ ἀξεπέραστο ἀδιέξοδο.
Μὲ βάση αὐτά, ἂν δεχθοῦµε γιὰ τοὺς ἐγκεφαλικὰ νεκροὺς ὅτι ἡ κατάστασή τους εἶναι µὴ ἀναστρέψιµη, ἡ ἀπώλεια συνειδήσεως ὁριστικὴ καὶ ἡ
διατήρηση τοῦ ἀσθενοῦς στὴν ζωὴ µόνο µηχανικὰ κατορθωτή, τότε ὁ ἀναπνευστήρας στὴν περίπτωσή τους δὲν δίνει ζωὴ ἀλλὰ ἐπιβίωση, παρεµποδίζει οὐσιαστικὰ τὴ διαδικασία τοῦ θανάτου, δίχως νὰ µπορεῖ νὰ προσφέρει κάποια θεραπεία. ῾Η µηχανικὴ ὑποστήριξη τότε µόνο ἔχει λόγο, ὅταν
χαρίζει ἀνακούφιση, ἐλπίδα καὶ προοπτικὴ ζωῆς· ὅταν ὁ ἀσθενὴς µπορεῖ νὰ
αὐτονοµηθεῖ καὶ νὰ ἐπανέλθει.
Ἡ διὰ τῆς βίας προσπάθεια διατήρησης στὴν ζωὴ «ἐνέχει κι αὐτὴ τὸν
χαρακτήρα ἀλαζονικῆς στάσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀνάλογης µὲ ἐκείνη τῆς βιαίας
διακοπῆς της».10 ῞Οπως δὲν δικαιούµαστε νὰ ἐπισπεύσουµε τὸν θάνατο, δὲν
δικαιούµαστε καὶ νὰ τὸν παρατείνουµε ὡς διαδικασία.᾿Οφείλουµε νὰ τὸν
ἀποδεχθοῦµε καὶ νὰ τὸν σεβασθοῦµε.11
᾿Απὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὸ σῶµα παρεµβαίνουµε µόνο θεραπευτικά.
Κάθε κίνηση ποὺ συνηγορεῖ καὶ ἐπισπεύδει τὴ φυσιολογικὴ φθορά του,
προσβάλλει καὶ τὴν ψυχή. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ διαδικασία τῆς φθορᾶς πρέπει νὰ
εἶναι ἐντελῶς φυσικὴ καὶ ποτὲ ἐξαναγκασµένη.
Μητροπολίτη Περγάµου ᾿Ιωάννη (Ζηζιούλα)· Εὐθανασία· ᾿Αποφάσεις κατὰ τὸ τέλος τῆς
ζωῆς, Πανδοχεῖον, ᾿Ιούνιος 2002, τεῦχ. 6, σ. 58.
11 Harakas, Stanley, Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian, Light & Life
Publishing Co, Minneapolis, 1982, p. 176.
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ε. ῾Υπέρβαση ζωῆς καὶ ὑπέρβαση θανάτου
῾Υπάρχει περίπτωση ποὺ σεβασµὸς στὴ ζωὴ σηµαίνει νὰ παλέψουµε
µ᾿ ὅλες µας τὶς δυνάµεις κάποιος νὰ ζήσει ἔστω καὶ µὲ ἐκτεταµένη σωµατικὴ
ἀναπηρία. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ συµπληρώνει µὲ τὸ παραπάνω ἡ ἀγάπη µας ποὺ
εἶναι ἀνεκτίµητη. Στὴν περίπτωση αὐτήν, τὸ ἀποτέλεσµα δὲν ἐκτιµᾶται µὲ τὸ
ὅτι θὰ ζήσει ὁ ἀσθενής· οὔτε ἡ ἐπιτυχία του ὑπονοµεύεται ἀπὸ τὸ ἐνδεχόµενο
τῆς σωµατικῆς του ἀναπηρίας. ῾Η ἔκφραση τῆς ἰατρικῆς ἀγάπης, ὁ κοινὸς
ἀγώνας µιᾶς ὁµάδας γιατρῶν καὶ νοσηλευτῶν, ἡ διάθεση νὰ µὴν νικήσει τὸ
κακὸ (ἀτύχηµα, ἐγκληµατικὴ ἐνέργεια, ἀπροσεξία κ.τ.λ.) ἑστιάζονται στὸ νὰ
ζήσει ὁ ἄνθρωπός µας. Αὐτὰ ἔχουν µεγαλύτερη ἀξία.
῾Υπάρχει πάλι περίπτωση ποὺ σεβασµὸς στὸν ἄνθρωπο σηµαίνει ὅτι
ὄχι ἁπλῶς τοῦ ἐπιτρέπουµε, ἀλλὰ ἀκόµη καὶ τὸν διευκολύνουµε νὰ πεθάνει.
Αὐτὸ δὲν σηµαίνει ὅτι τὸν πεθαίνουµε, ἀλλὰ ὅτι προσευχόµαστε γιὰ τὸν
θάνατό του καὶ ὄχι ὡς συνήθως γιὰ τὴν παράταση τῆς ζωῆς του· ἡ ἀγάπη
µας τὸν προτιµᾶ «τετελειωµένο» καὶ ὄχι δοκιµαζόµενο. ῾Η ᾿Εκκλησία προσεύχεται γιὰ τὴ διευκόλυνση τῆς ἀναχώρησης τῆς ψυχῆς (εὐχὴ εἰς ψυχορραγοῦντα12) γιατί γι᾿ αὐτὴν εἶναι µὲν µεγάλο δῶρο ἡ ζωή, µπορεῖ ὅµως νὰ
εἶναι µεγαλύτερη εὐλογία ὁ θάνατος.
῾Η κοινωνία σέβεται τὴν ἐπιθυµία τοῦ νεκροῦ ἀκόµη καὶ γιὰ τὶς
λεπτοµέρειες τῆς µετὰ θάνατον κατάστασης τοῦ σώµατός του· ποῦ νὰ ταφεῖ,
ἂν θὰ δεχθεῖ στεφάνια, ἂν θὰ προσφερθεῖ καφές, κ.λπ., ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ µὴν
προσκρούει στὶς αἰώνιες ἀξίες καὶ ἀπαράβατες ἀρχές της. Παρὰ ταῦτα, δὲν
θὰ µπορούσαµε νὰ ἱκανοποιήσουµε τὴν ἐπιθυµία ἑνὸς ἀσθενοῦς ποὺ ζητάει
βοήθεια στὴν ἐπίσπευση τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου του. Στὶς περιπτώσεις
αὐτές, ἡ ἀγάπη µας ἐκφράζεται περισσότερο σὰν σεβασµὸς στὸ δῶρο τῆς
ζωῆς παρὰ σὰν σεβασµὸς στὴν ἐπιθυµία τοῦ ἀσθενοῦς.
Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) ῾Η ζωὴ καὶ ὁ θάνατος µᾶς ὑπερβαίνουν καὶ ὡς στιγµὴ καὶ ὡς διαδικασία καὶ ὡς γεγονότα.
2) ῞Οσο πλησιάζουµε στὸ νὰ γεννοῦµε ἐµεῖς τὴ ζωή -ἡ σύλληψη νὰ
εἶναι δικό µας κατόρθωµα- τόσο καὶ διευκολυνόµαστε νὰ τὴν ἀφαιροῦµε ἢ
νὰ ἀποφασίζουµε περὶ τοῦ τέλους της -θεωροῦµε ὅτι ἀποτελεῖ δική µας ἁρ12

«Λῦσον τὸν δοῦλόν Σου τῆς ἀφορήτου ταύτης ὀδύνης καὶ τῆς συνεχούσης αὐτὸν πικρᾶς
ἀσθενείας καὶ ἀνάπαυσον αὐτὸν ἔνθα τῶν δικαίων τὰ πνεύµατα» (Μικρὸν Εὐχολόγιον,
῎Εκδ. ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, ἔκδ. 10η, 1988, σ. 193)
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µοδιότητα.
3) Τελικὰ τὸ πρόβληµα τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς εἶναι ἀδυσώπητο. Πότε
ἀποκτᾶ ἀξία ἡ ζωή; Εἶναι αὐτοαξία; Ἂν ἔχει ἀξία ἐπειδὴ τὴν δίνει καὶ τὴν
παίρνει ὁ Θεός, τώρα ποὺ παρεµβαίνουµε ἐµεῖς καίρια στὴν ἀρχή της καὶ
δραστικὰ στὸ τέλος της –συχνὰ ἀλλοιώνοντας τὴ µορφή της-πῶς ἐπηρεάζεται αὐτὴ ἡ ἀξία της;
4) ῾Η ἀγάπη µας ἐκφράζεται εἴτε ὡς ἐπιθυµία µας νὰ ἀπαλλαγεῖ ὁ
πλησίον µας ἀπὸ τὸν πόνο εἴτε ὡς πόθος νὰ παραταθεῖ ὅσο γίνεται τὸ µαζί.
῾Η κρίση τῆς εὐθανασίας δηµιουργεῖ µιὰ ἐσωτερικὴ σύγκρουση τῆς ἀγάπης.
Αὐτὴ ἡ κρίση προκαλεῖ τὴν εὐαισθητοποίηση τῆς συνείδησης τοῦ γιατροῦ.
5) Οἱ Ἐπιτροπὲς ἀπαιτοῦνται ὄχι γιὰ νὰ προσδιορίσουν πνευµατικὰ
τὴν ἠθική, τί εἶναι καλὸ καὶ τί κακό, ἀλλὰ γιὰ νὰ διασφαλίσουν τὴν κατάχρηση καὶ νὰ προστατεύσουν ἀπὸ τὴν ἀσυνειδησία, τί εἶναι ἐπιτρεπτό καὶ τί
ἀπαγορευµένο. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι ἐν γένει αὐστηρές.
Ε. ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ
Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔχουµε παρασυρθεῖ ἀπὸ τὴν Δυτικὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔντονο φυσικὸ ἀνθρωποκεντρισµὸ καὶ ἐπιγειότητα. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἡ βιολογικὴ ζωὴ θεωρεῖται ὡς ὑπεραξία καὶ ἴσως ὡς τὸ ὑπέρτατο ἀγαθό.
῾Η ᾿Ορθόδοξη ἀντίληψη βλέπει τὸν ἄνθρωπο περισσότερο στὴν αἰώνια
προοπτική του καὶ στὸ πλαίσιο τῆς δυνατότητος τῆς θεώσεώς του. Μέσα σὲ
αὐτὴ τὴ λογική:
1) Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς θεολογικῆς ἀνθρωπολογίας, ἡ ζωή µας
ἀποτελεῖ ὑπέρτατο δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ ὁποίου βρίσκονται στὰ χέρια Του καὶ µόνον (᾿Ιὼβ ιβ´ 10). ᾿Αποτελεῖ τὸν χῶρο µέσα στὸν
ὁποῖο βρίσκει τὴν ἔκφρασή του τὸ αὐτεξούσιο, συναντᾶται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
µὲ τὴν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιτελεῖται ἡ σωτηρία του. Κάθε
θάνατος ποὺ ἀποτελεῖ ἀποτέλεσµα ἀνθρώπινων ἀποφάσεων καὶ ἐπιλογῶν ὅσο «καλὸς» κι ἂν ὀνοµάζεται- ἀπορρίπτεται ὡς «ὕβρις» κατὰ τοῦ Θεοῦ. Γι’
αὐτὸ καὶ κάθε ἰατρικὴ πράξη ποὺ δὲν συντελεῖ στὴν παράταση τῆς ζωῆς,
ἀλλὰ προκαλεῖ ἐπίσπευση τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου, καταδικάζεται ὡς
ἀντιδεοντολογικὴ καὶ προσβλητικὴ τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήµατος.
2) Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἐξαντλητικὴ προσπάθεια νὰ καθυστερήσουµε τὴ στιγµὴ τοῦ θανάτου, ὅταν αὐτὴ ἔχει ἐπέλθει, καταδεικνύει ἀφιλάνθρωπο σχολαστικισµὸ καὶ πνευµατικὴ ὀλιγοπιστία.
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῞Οταν προσπαθοῦµε νὰ προσφέρουµε ζωὴ σὲ κάποιον, στὴν καλύτερη
περίπτωση, ἐπιδιώκουµε νὰ τοῦ δώσουµε αὐτονοµία κινήσεων, σκέψεως καὶ
συνειδήσεως. Στὴ χειρότερη, τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὰ ἴσως τὰ ἀποκτήσει σὺν τῷ
χρόνῳ. ῍Αν ἡ συνείδησή µας µᾶς λέγει ὅτι οὔτε ἐλπίδα ἔχει, τότε δὲν παρατείνουµε τὴν ζωή, ἀλλὰ παρεµποδίζουµε τὸν θάνατο ὡς εὐεργεσία, ὡς ἀνακούφιση. Τότε παρέχουµε τὴ ζωὴ ὄχι ὡς δῶρο ἀλλὰ ὡς ταλαιπωρία καὶ
βάσανο. ῾Η δὲ δική µας παρέµβαση ἐκφράζει περισσότερο τὴν ὀλιγοπιστία
µας ἢ τὴν δυσκολία µας νὰ παρέµβουµε ὡς γιατροὶ ἢ συγγενεῖς µὲ ἀγάπη
καὶ πίστη στὸ δίληµµα.
Σὲ πρόσφατα ἐκδοθὲν βιβλίο ποὺ ἀναφέρεται στὴ ζωὴ ἑνὸς σύγχρονου
Ἁγίου ἀσκητῆ, τοῦ ἁγιορείτη π. Παϊσίου, σηµειώνεται µὲ σαφήνεια ὅτι, µόλις
αἰσθάνθηκε πὼς ἀδυνατεῖ νὰ προσευχηθεῖ, ζήτησε ἀπὸ τὸν γιατρό του νὰ
σταµατήσει τὴ θεραπεία»13.
Στὴν περίπτωση αὐτὴν βλέπει κανεὶς τὸν ἅγιο γέροντα νὰ ἀρνεῖται
τὴν περαιτέρω ἰατρικὴ ὑποστήριξη µὲ ἀποτέλεσµα τὴν ἐνδεχόµενη ἐπίσπευση τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου. ᾿Εφόσον ὁ γέροντας ἀδυνατεῖ νὰ προσευχηθεῖ δὲν τοῦ χρειάζεται πλέον ὁ χρόνος. ῎Εχει ἀνάγκη µόνο ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα. ῾Η βιολογικὴ ζωὴ καταπαύει πλέον ὡς ἀξία. ᾿Αντικαθίσταται ἀπὸ τὴν
προσδοκία τῆς ἐξόδου.
Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ φίλαυτη ἐπιθυµία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἀνακούφιση
ἀλλὰ ταπεινὴ ὁµολογία ὅτι τὸ τέλος τῆς βιολογικῆς ζωῆς προσδιορίζει τὴν
ἀρχή τῆς ὄντως ζωῆς.14
13

᾿Ισαὰκ ῾Ιεροµονάχου, Βίος Γέροντος Παΐσίου τοῦ ῾Αγιορείτου, ῞Αγιον ῎Ορος, 2004, σσ. 346347. Γράφει ὁ συγγραφέας:
«᾿Ενῶ ὑποτασσόταν ταπεινὰ στὶς ὑποδείξεις τῶν γιατρῶν, κάποια µέρα κάλεσε τὸν γιατρὸ καὶ
τοῦ εἶπε·
- ᾿Εδῶ θὰ σταµατήσουµε τὴν θεραπεία.
- Γιατί, Γέροντα;
- Τώρα θά κάνεις ὑπακοὴ ἐσύ. Θὰ δώσεις ἐντολὴ νὰ σταµατήσουµε. Τώρα δὲν µπορῶ νὰ κάνω
τίποτε. Χθὲς θέλησα να προσευχηθῶ γονατιστὸς καὶ δὲν µπόρεσα. Δὲν µπορῶ νὰ δῶ κανέναν·
ἔληξε ἡ ἀποστολή µου. Αὐτὸ ἦταν. ᾿Εδῶ θὰ µὲ ἀφήσετε.
῞Υστερα ρώτησε.
- Μπορῶ νὰ πίνω λίγο νερὸ ἢ στειµµένο καρπούζι; Τίποτε ἄλλο. Καὶ θὰ σὲ παρακαλέσω, θὰ
᾿ρθεῖς ἄλλη µιὰ φορὰ καὶ µετὰ δὲν θὰ ξανάρθεις.
- ῾Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ τὸν εἶδα῾, διηγεῖται ὁ θεράπων γιατρός του κ. Μπλάτζας, ῾ἑπτὰ
ἡµέρες πρὶν κοιµηθῆ, φαίνεται ἤµουν στενοχωρηµένος. Πολλὲς φορὲς µὲ ἀπασχολοῦσε τὸ
θέµα, ἂν αὐτὸ ποὺ κάναµε στοὺς ἀρρώστους εἶναι τὸ σωστό. Μοῦ εἶπε·῾
- ῎Ακουσε, Γιῶργο. ῞Ολα ἔγιναν ὅπως ἔπρεπε. ῎Αξιος ὁ µισθός σου. Μὴ στενοχωριέσαι. ῎Ηθελα
νὰ ξέρεις ὅταν µὲ χρειασθῆς, θὰ εἶµαι κοντά σου
14 Φιλ. α´ 23.
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Αὐτὴ ἡ πολυδιάστατη στάση µπροστὰ στὸν πόνο καὶ στὸν θάνατο δὲν
ὀφείλεται σὲ ἀσαφῆ θέση, ἀλλὰ καταδεικνύει τὸν ἀπόλυτο σεβασµὸ τῆς
ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ τῆς µοναδικότητος τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ βαθύτερη κατάσταση τῆς κάθε ψυχῆς ἑρµηνεύει τὶς ἐπιθυµίες καὶ προσδιορίζει τὶς
ἐπιλογές.
3) ῾Ο κάθε ἄνθρωπος ἀντλεῖ τὴν ἀξία του ὄχι ἀπὸ τὰ ἀτοµικά του συµφέροντα ἢ δικαιώµατα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὅτι εἶναι πλασµένος «κατ᾿ εἰκόνα καὶ
καθ᾿ ὁµοίωσιν Θεοῦ». Κάθε παρέµβαση στὴ ζωή του εἶναι ἐπιτρεπτὴ ἐνόσῳ
δὲν προσβάλλει αὐτὸ τὸ στοιχεῖο του.
4) Τὰ σύγχρονα διλήµµατα στὰ ὁποῖα µόνοι µας ὁδηγηθήκαµε δὲν
ἔχουν σαφεῖς ἀπαντήσεις. ῾Η σχέση µας µὲ τὸ ἄγνωστο ποὺ γεννᾶ ἡ κατακτηθεῖσα γνώση καὶ πρόοδος µπορεῖ νὰ µᾶς διδάξει τὶς πιὸ βαθειὲς ἀλήθειες,
ἐφόσον ὅµως στεκόµαστε µπροστά του µὲ ταπείνωση καὶ σεβασµό.
5) ῾Η ἐνεργητικὴ εὐθανασία ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς σκληρότητος
τοῦ φόνου. Καὶ ἡ λεγόµενη παθητικὴ ἔχει τὸ στοιχεῖο τῆς ἐγκατάλειψης. ῾Η
᾿Εκκλησία ἀντιτίθεται καὶ στὰ δύο. ᾿Εκεῖ ποὺ βλέπει τὴν ἀνάγκη νὰ συζητήσει εἶναι ἡ ἄρνηση ἢ διακοπὴ τῆς µὴ ἐπιθετικῆς θεραπευτικῆς. Γιατί ἐνίοτε
αὐτὴ ἡ θεραπευτικὴ δὲν θεραπεύει, ἀλλὰ βασανίζει δίχως λόγο καὶ παρεµποδίζει τὴν εὐλογία τοῦ θανάτου. ῾Η κρίση τοῦ πότε αὐτὸ συµβαίνει ἐπαφίεται στὴ συνείδηση τοῦ γιατροῦ. Γι᾿ αὐτὸ ἴσως ὁ ρόλος τῆς ᾿Εκκλησίας δὲν
εἶναι νὰ δώσει ὁδηγίες γιὰ τὸ δίληµµα ἀλλὰ νὰ καλλιεργήσει τὶς συνειδήσεις·
εἶναι νὰ δίνει τὶς κατευθύνσεις, ὄχι νὰ παίρνει τὴν ἀπόφαση. Γιατί δίνει φῶς,
δὲν κλέβει τὴν ἐλευθερία. ῾Η ἀπόφαση καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ἀνήκει στὸν
καθένα µας. Εὐθύνη καὶ ἁρµοδιότητα τῆς ᾿Εκκλησίας δὲν εἶναι νὰ µᾶς
προστατεύσει ἀπὸ τὰ λάθη µας ἀλλὰ νὰ µᾶς διδάξει ἀπὸ αὐτά. Γι᾿ αὐτὸ καὶ
δὲν τιµωρεῖ γιὰ τὰ λάθη µας ἀλλὰ τὰ συγχωρεῖ παιδαγωγικά. ῾Η διαστροφὴ
τιµωρεῖται· ὄχι τὸ λάθος.
6) Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καλλιεργηµένη συνείδηση ἀπαιτεῖται καὶ αἴσθηµα
εὐθύνης τῶν πράξεών µας ὡς ἰατρῶν. Ἡ σύγχρονη ἰατρικὴ τῶν Μονάδων
στὴν ἄσκησή της ἀπαιτεῖ καθαρὴ σκέψη, λεπτὴ συνείδηση, τόλµη καὶ ἀποφασιστικότητα.
7) Ἡ ἀγάπη ὡς ἀξία εἶναι µείζων τῆς ζωῆς, ὅταν ὅµως συγκρίνεται ἡ
δική µας ἀγάπη µὲ τὴ δική µας ζωή. Τί γίνεται ὅταν συγκρίνεται µὲ τὴ ζωὴ
τοῦ ἄλλου; Μποροῦµε ἀπὸ ἀγάπη νὰ τοῦ τὴν συντοµεύσουµε;
Ἡ ζωὴ τοῦ ἄλλου φαίνεται πὼς ἔχει µεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴν ἀγάπη
µας γιατὶ συνδέεται µὲ τὴν ἐλευθερία του, ἡ ὁποία, ἐπειδὴ εἶναι τοῦ ἄλλου,
ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀγάπη µας, ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι δική µας. Μία
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σταγόνα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τόνους τῆς δικῆς
µας ἀγάπης.
Ἡ µείζων ἀγάπη εἶναι ἡ θυσία τῆς ζωῆς µας, ἀλλὰ τὸ µεῖζον δὲν εἶναι
ἡ ἀγάπη ἀλλὰ ἡ ἐλευθερία. Αὐτὴ µόνον δίνει ζωὴ στὴν ἀγάπη.
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