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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; 
᾿Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ 

 
Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου 

 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν, θὰ προσπαθήσω, βασιζόµενος στὴν ἠθικὴ 
θεώρηση τῆς εὐθανασίας καὶ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, 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 καὶ ἀµφίβολη ζωή.   
 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ - ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ  

 ῾Η ἔνταση µὲ τὴν ὁποία ἐµφανίζεται τὸ πρόβληµα τῆς εὐθανασίας 
γενικότερα στὶς µέρες µας 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 µπο-
ροῦν νὰ περιµένουν καὶ νὰ ὑποµένουν.  Τὸ ἴδιο καὶ οἱ κοινωνίες· δὲν ἀνέ-
χονται πλέον τοὺς µὴ παραγωγικοὺς πολίτες. 

 β) ῾Η παράταση τοῦ µέσου ὅρου ζωῆς ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ ἡ µείωση τῶν γεν-
νήσεων ἀφ᾿ ἑτέρου, ἐπίτευγµα καὶ συνέπεια τοῦ σύγχρονου πολιτισµοῦ ἀντί-
στοιχα, ὁδηγοῦν σὲ γηρασµὸ τῶν κοινωνιῶν µας, µὲ ἀποτέλεσµα τὰ περι-
στατικὰ 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 πλέον ἔχει γίνει ἔντονα οἰκονοµικὴ καὶ ὑπερβολικὰ 
δαπανηρή, ἡ δὲ ἀντιµετώπιση τοῦ ἀσθενοῦς ὀρθολογιστικὰ µηχανική.  Αὐτὸ 
ἔχει µετατοπίσει τὸ κέντρο βάρους τῆς ἰατρονοσηλευτικῆς συµπαραστάσεως 

                                                 
1 Eubios Journal of Asian and International Bioethics10, January 2000, p. 11, Ministry of Health 
and Welfare. Annual Report of health and welfare, Tokyo, 1998. 



ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασµὸ στὸν πάσχοντα στὰ οἰκονοµικὰ συµφέ-
ροντα. 

 δ) ῾Η εἰσβολὴ τῆς τεχνολογίας στὴν ἰατρικὴ καὶ γενικότερα στὴν ὑγεία 
ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα πολὺ συχνὰ ἡ διαδικασία τοῦ θανάτου νὰ ἀποκτᾶ πρω-
τοφανῆ 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 τρό-
πο δὲν µπορεῖ ἡ ἴδια νὰ ἀντιµετωπίσει. 

  ῞Ολα αὐτὰ ὁδηγοῦν στὸ φαινόµενο ἀσθενεῖς 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 διευκολύνει τὴν θεσµοθέτηση καὶ νοµικὴ κάλυψη τῆς 
εὐθανασίας. 

᾿Απὸ ὅλες τὶς παραπάνω περιπτώσεις, ἐµεῖς θὰ ἐπικεντρώσουµε τὸ 
ἐνδιαφέρον µας στὴν τελευταία, προσπαθώντας 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. 
 
ΘΑΝΑΤΟΣ - ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΥΪΑΣ 
 
 α. ῾Η ἔννοια τοῦ θανάτου 

 Θάνατος εἶναι ἡ ρήξη τῆς ψυχοσωµατικῆς συµφυΐας, ἡ λύση τοῦ δε-
σµοῦ ψυχῆς καὶ σώµατος· ὁ χωρισµὸς ψυχῆς καὶ σώµατος.2 Στὴν ἁγιογρα-
φικὴ παράδοση αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται σαφῶς, ἀλλὰ ἔµµεσα περιγράφεται µὲ 
τὰ λόγια τοῦ ᾿Αποστόλου ᾿Ιακώβου· «τὸ γὰρ σῶµα χωρὶς πνεύµατος νεκρόν 
ἐστί».3  ῾Ο ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γιὰ µὲν τὴν ζωὴ λέγει ὅτι εἶναι «σώ-
µατος καὶ ψυχῆς δέσις», ἐνῶ θάνατος εἶναι ἡ διάστασή τους.4 ᾿Ανάλογη δια-
τύπωση συναντᾶται καὶ στὰ ἀρεοπαγιτικὰ κείµενα,5 στὸν Κλήµεντα ᾿Αλε-
ξανδρείας,6 στὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης7 καὶ στὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαµᾶ.8 

                                                 
2 Νεµεσίου, Περὶ φύσεως ἀνθρώπου Κεφ. 2 Περὶ ψυχῆς, ΒΕΠΕΣ 38.234 (Ρὒ 40.304 εφ)· βασικὰ 
παραθέτει τὸν Χρύσιππο. 
3 ᾿Ιακ. β´ 26. 
4 «Ζωὴ δέ, σώµατός τε καὶ ψυχῆς δέσις. ῾Ως θάνατον εἶναι τῶν δὲ τὴν διάστασιν», Γρηγορίου 
Θεολόγου, Ποιήµατα ἠθικά, 34,25 ΡG 37.947Α. 
5 «Θάνατός ἐστιν ἐφ᾿ ἡµῶν οὐ τῆς οὐσίας ἀνυπαρξία κατὰ τὸ δόξαν ἑτέροις, ἀλλ᾿ ἡ τῶν 
ἡνωµένων διάκρισις», Περὶ ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, 2,3,7 ΡG 3.404Β. 
6 Κλήµεντος ᾿Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 7,12 καὶ 3,9 ΒΕΠΕΣ 8.279 (1-2). 



 ῾Η ψυχὴ ὅµως εἶναι µὴ ὁρατή.  Κάθε προσπάθεια προσέγγισης τοῦ 
θανάτου ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τῶν µεταβολῶν τῆς ψυχῆς, ὅταν µάλιστα ἀναφε-
ρόµαστε 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 τὴν 
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 τὴν ζωογόνο ἐνέρ-
γεια τῆς ψυχῆς,9 ὁπότε καταστρέφεται ἡ ὁλότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ 
ἡ συνοχὴ τοῦ άνθρώπινου προσώπου καταρρέει. 

῾Υπ᾿ αὐτὴν τὴν ἔννοια, καὶ ἐπειδὴ «στὴν ᾿Ορθόδοξη παράδοση τὸ 
ἀνθρώπινο πρόσωπο θεωρεῖται ὑπὸ ὁλιστικοὺς ὅρους»,10 θὰ µπορούσαµε νὰ 
δεχθοῦµε ὅτι ἡ καταστροφὴ εἴτε τοῦ ψυχοσωµατικοῦ συνδέσµου εἴτε αὐτῆς 
τῆς λειτουργικῆς συνοχῆς τοῦ σώµατος, ποὺ ἐπισυµβαίνει µὲ τὴν νέκρωση 
τοῦ ἐγκεφάλου, σηµατοδοτεῖ τὴν λύση τῆς ὁλότητος καὶ ἀκεραιότητος τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης καὶ συνεπῶς ἀποτελεῖ θάνατο. 

 ῞Οπως προαναφέραµε, 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 (αὐτο-
νοµία, αὐτεξουσιότητα, δυνατότητα ἔκφρασης, ἀντίληψη, συνείδηση κ.λπ.), 
πράγµα ποὺ συµβαίνει στὴν πραγµατικότητα µὲ τὴν παύση τῆς ἐγκεφαλικῆς 
λειτουργίας. 

  

                                                                                                                                                 
7 «Λύσις τῶν στοιχείων τῆς ἐν τῷ σώµατι συµφυΐας», Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ 
ἀναστάσεως (ΡG 46.20Β) καὶ «διάλυσις ψυχῆς τε καὶ σώµατος»,  ᾿Αντιρ, πρὸς τὰ ᾿Απολλιν. 17 
(ΡG 45.1153D), «᾿Επὶ µὲν τῆς σαρκός, ἡ τῶν σωµατικῶν αἰσθήσεων ἐνέργειά τε καὶ κίνησις 
καὶ ζωὴ λέγεται· καὶ τὸ ἔµπαλιν ἡ σβέσις αὐτῶν καὶ διάλυσις, θάνατος ὀνοµάζεται», Κατὰ 
Εὐνοµίου Λόγος 8 (ΡG 45.797C). 
8 Γρηγορίου Παλαµᾶ, Πρὸς Ξένην µοναχήν, Φιλοκαλία, Τόµ. Δ´ σ. 93. 
9 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. 
10 Καλλίστου Ware, Πορεύεσθε µετὰ χαρᾶς τὸ µυστήριο τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως, 
ΣΥΝΑΞΗ 49, σ. 24. 



 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.11 ᾿Απὸ τὴν 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 σῶµα ἀπὸ 
τὴν στιγµὴ ποὺ παύει νὰ στηρίζει τὸ πρόσωπο.12 

 ῾Η ᾿Εκκλησία βέβαια θεωρεῖ τὸν θάνατο µυστήριο.13  Καὶ τὰ µυστήρια 
δὲν προσεγγίζονται εὔκολα, οὔτε γνωρίζονται, οὔτε πολὺ περισσότερο 
ὁρίζονται. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, κάθε προσπάθεια σχολαστικοῦ προσδιο-
ρισµοῦ λεπτοµερειῶν ποὺ στὴν 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. 

 ῎Ετσι ἡ ἴδια ἡ ἐµπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ἐµφανίζει περιστα-
τικὰ δυσερµήνευτα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἀποτελεῖ φυσικὸ 
γεγονὸς ποὺ µὲ σαφήνεια ὁρίζεται, ἀλλὰ πνευµατικὸ ποὺ µὲ ταπείνωση καὶ 
φόβο προσεγγίζεται.  ᾿Αναφέρεται ὅτι στὴν περίπτωση τοῦ ἁγίου Σεραφεὶµ 
τοῦ Σάρωφ, πρῶτα «ἔφυγε ἡ ψυχή του» καὶ στὴν συνέχεια πέθανε τὸ σῶµα 
του.  ᾿Απεβίωσε προσευχόµενος, κρατώντας στὸ χέρι του ἀναµµένο κερί.14 

 ᾿Επίσης ἡ Ρωσικὴ παράδοση διασώζει τὴν ἐντυπωσιακὴ περίπτωση τοῦ 
ἱεροδιακόνου Σεραπίωνος, ὁ ὁποῖος ἐκοιµήθη στὶς 25 ᾿Ιουνίου 1859 στὸ ἐρηµη-
τήριο Glinsk στὴν Ρωσία.  ῞Οπως περιγράφει ὁ βιογράφος του «πρὸς ἔκπληξιν 
ὅλων τῶν ἀδελφῶν, γιὰ τρεῖς ὧρες ἀφότου ἐκοιµήθη, τὰ δάχτυλά του συνέ-

                                                 
11 Χριστοδούλου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος, ῾Η ᾿Εκκλησία καὶ τὸ 
πρόβληµα τῆς εὐθανασίας, Θεσσαλονίκη, 2002, σ. 21. 
12 Πρωτοπρ. Νικολάου Λουδοβίκου, Μεταφυσικὴ καὶ ἐσχατολογία τοῦ σώµατος, ᾿Επιστη-
µονικὴ ᾿Επετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Τµῆµα Θεολογίας, τοµ. 4, νέαι σειραί, 
σσ. 113-137. 
13 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).  
14 ᾿Αρχιµ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ)· Περὶ προσευχῆς, ἐκδ. ῾Ι. Μ. Τιµίου Προδρόµου, Essex 
᾿Αγγλίας, 1993, σελ. 71. 



χισαν νὰ χρησιµοποιοῦν τὸ κοµβοσχοίνι του.  Τὸ σῶµα του δὲν εἶχε ἀρχίσει νὰ 
ἀποσυντίθεται καὶ δὲν ἀνέδιδε δυσωσµία». Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι εἶχε ζητήσει 
πρὸ τοῦ θανάτου του νὰ µὴν τὸν θάψουν γιὰ τρεῖς µέρες.15 

 Γιὰ ὅσους πάλι βιάζονται νὰ ταυτίσουν τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο µὲ τὴν 
ἀναχώρηση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶµα, εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναφορὰ 
στὸ µαρτύριο τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου· «πολλὰ θαύµατα ἐπι-
δειξάµενος ἐν Παρισίῳ τῇ πόλει, τὴν κεφαλὴν ἀποτέµνεται· καὶ αὐτὴν ἰδίαις 
χερσὶν ὑποδεξάµενος, µέχρι δύο µιλίων ἐβάδισε, θαῦµα τοῖς ὁρῶσιν ἐνστησά-
µενος· καὶ οὐ πρότερον ταύτην ἀνῆκε, πρὶν ὅτε γυναικὶ ὀνόµατι Κατούλᾳ ὑπα-
ντήσας καὶ κατὰ θείαν πάντως συσχεθεὶς πρόνοιαν ταῖς ἐκείνης παλάµαις οἷά 
τινα θησαυρὸν ἐναπέθετο».16 ᾿Απὸ τὸ θαυµαστὸ αὐτὸ περιστατικὸ καταφαί-
νεται τὸ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ παραµένει ἡ ψυχὴ στὸ σῶµα, νὰ συνεχίζει νὰ 
τὸ ζωογονεῖ καὶ τὸ σῶµα νὰ ἔχει κάποιες ἐκδηλώσεις καὶ µετὰ τὸν θάνατο. 

 Ὅλα αὐτὰ στηρίζουν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία 
ὁ θάνατος µπορεῖ γενικὰ νὰ περιγραφεῖ ἀλλὰ ὄχι ἐπακριβῶς νὰ ὁρισθεῖ, 
διότι περισσότερο ἀπὸ βιολογικὸ συµβὰν ἀποτελεῖ ἄγνωστο µυστήριο. 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 µετα-
τοπίσεως πρὸς τὰ πίσω τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς 
φυσικῆς πάλης µας ὡς ἀνθρώπινου γένους 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 δικαιοῦ-
ται.17  Γιατί ἡ συµπαράσταση, ἡ ἐλπίδα καὶ ὁ πόθος τῆς ζωῆς τοῦ ἄλλου, 
κεντρικὰ στοιχεῖα τῆς πνευµατικῆς ζωῆς, εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερα ἀπὸ τὴν 
βιολογικὴ ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς.  ῾Η ἀνάγκη τῆς ζωῆς εἶναι µεγαλύτερη γι᾿ 
                                                 
15 Fr. Theodosius Clare, Glinsk Paterikon, St. Xenia Skete, Wildwood, California, 1984. “To the 
astonishment of the brethren, for three hours after he died, his fingers continued to move over his 
prayer rope; his body did not decompose and gave off no odor”. 
16 Συναξάριον ἁγίου ἱεροµάρτυρος Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου, Μηναῖον ᾿Οκτωβρίου, ἐκδ. 
ΦΩΣ, ᾿Αθῆναι, 1970, σ. 31-32. Προφανῶς, στοὺς ἑλληνικοὺς συναξαριστὲς ὑπάρχει σύγχυση 
µεταξὺ τοῦ µαρτυρίου τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου καὶ τοῦς ἁγίου Διονυσίου τῆς 
Γαλλίας (http://www.stdenischurch.org/stdenis.html, 15.7.2003). 
17 Διακοινοβουλευτικὴ Συνέλευση ᾿Ορθοδοξίας, Εὐθανασία, Γενικὲς ἀρχές, ἄρθρο 8, Vilnius, 
Λιθουανίας, 28 ᾿Ιουνίου 2003. 



αὐτοὺς ποὺ στέκονται στὸ πλευρό του παρὰ γι᾿ αὐτὸν ποὺ ἐνίοτε ἀδυνατεῖ 
ἀκόµη καὶ νὰ συνειδητοποιήσει τὴν ὕπαρξή του. 

 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.18 ῎Εχουν ὅµως µεγαλύτερη σηµασία καὶ 
ἀπὸ τὶς «στιγµές» τῆς αἰωνιότητος.19  Γιατὶ ἡ ψυχὴ σ᾿ αὐτὲς κρίνεται, µπορεῖ 
νὰ µετανοήσει, περνάει ἀπὸ τὴν ἐφηµερότητα στὴν αἰωνιότητα.  Γι᾿ αὐτὸ καὶ 
ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα κλέβουµε στιγµές, ὄχι ὅµως καὶ ἀπὸ τὴν ζωή.  Αὐτὸ 
σηµαίνει παράταση ζωῆς καὶ ὄχι ἐπίσπευση θανάτου.  ῾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.  Δὲν δικαι-
ούµεθα οὔτε ἀπὸ τὸ σῶµα κάτι νὰ πάρουµε, οὔτε τὴν συζυγία τῆς ψυχῆς µὲ 
τὸ σῶµά της νὰ διασπάσουµε οὔτε ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς ψυχοσωµατικῆς συµ-
φυΐας κάποια στιγµὴ νὰ ἀφαιρέσουµε. 

 ῾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 προβληµατι-
σµένη 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 ἐπι-
βάλλουµε τεχνολογικὰ τὴν ἐπιβίωση µὲ ὅρους ἀπαράδεκτης ποιότητος. 
῎Αλλο ἐπιβίωση, συντήρηση τῆς ἀναπνοῆς, καὶ ἄλλο ζωή. 

 Τὰ πολλὰ τροχαῖα ἀτυχήµατα, ἡ ἐκπληκτικὴ πρόοδος στὴν φαρµα-
κευτικὴ καὶ ἰατρικὴ τεχνολογία ἔχουν ὡς ἀποτέλεσµα νὰ συντηροῦνται στὴν 
ζωὴ ἄνθρωποι κάτω ἀπὸ συνθῆκες ἐντελῶς ἀκραῖες.  ῎Ετσι ἐπὶ παραδείγµατι, 

                                                 
18 ῾Ιεροµ. Κλεόπα ᾿Ηλίε, Πνευµατικοὶ Λόγοι, ᾿Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 
177-181. 
19 ᾿Αρχιµ. Νικολάου Χατζηνικολάου, ᾿Ελεύθεροι ἀπὸ τὸ γονιδίωµα, ᾿Αθήνα, 2002, σ. 329. 



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 τεχνο-
λογία 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 µηχα-
νήµατα 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 στὴν διά-
γνωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, µιᾶς καταστάσεως ποὺ ἴσως εἶναι περισ-
σότερο 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, παρεµ-
ποδίζει οὐσιαστικὰ τὴ διαδικασία τοῦ θανάτου, δίχως νὰ µπορεῖ νὰ προσ-
φέρει 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. ᾿Επιδίωξη ἐπιβίωσης χωρὶς προοπτικὴ ζωῆς 
εἶναι προσκόλληση στὰ γήϊνα, ἄρνηση αἰωνιότητος καὶ ἀπόρριψη τῆς εὐερ-
γετικῆς γιὰ τὴν ψυχὴ διαστάσεως τοῦ γεγονότος τοῦ θανάτου. 

 ῾Η διὰ τῆς βίας προσπάθεια διατήρησης στὴν ζωὴ ἀποτελεῖ ἔκφραση 
τῆς ἀνάγκης γιὰ ἀθανασία τῶν ἀνθρώπων ἀλλά, ὅταν περιορίζεται µόνο στὸ 
βιολογικὸ ἐπίπεδο, εἶναι ἀπόδειξη ὀλιγοπιστίας καὶ ἐπιγειότητος  ῞Οπως δὲν 
δικαιούµεθα νὰ ἐπισπεύσουµε τὸν θάνατο, δὲν δικαιούµεθα καὶ νὰ τὸν πα-
ρατείνουµε ὡς διαδικασία. ᾿Οφείλουµε νὰ τὸν ἀποδεχθοῦµε καὶ νὰ τὸν σεβα-
σθοῦµε.20  Κατὰ τὸν Μητροπολίτη Περγάµου ᾿Ιωάννη, «ἡ µὲ τεχνητὰ µέσα 
ἄσκοπη παράταση τῆς ζωῆς ἐνέχει κι αὐτὴ τὸν χαρακτήρα ἀλαζονικῆς στά-
σεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀνάλογης µὲ ἐκείνη τῆς βιαίας διακοπῆς της».21 

                                                 
20 Harakas, Stanley, Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian, Light & Life 
Publishing Co, Minneapolis, 1982, p. 176. 
21 Μητροπολίτη Περγάµου ᾿Ιωάννη (Ζηζιούλα)· Εὐθανασία· ᾿Αποφάσεις κατὰ τὸ τέλος τῆς 



 Τὸ σῶµα ὑπάρχει γιὰ νὰ φανερώνει τὴν ζωὴ τῆς ψυχῆς σὲ αὐτὸν τὸν 
κόσµο.  Στὴν περίπτωση τοῦ ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ, ἐφ᾿ ὅσον δὲν ὑπάρχει ἀντί-
ληψη, συνείδηση, σκέψη, βούληση, συναίσθηµα καὶ ἐγκεφαλικὴ λειτουργία, 
τὰ ὄργανα ἀδυνατοῦν νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ψυχή, ἀλλὰ παρέχουν µιὰ ζωὴ 
κατώτερη καὶ αὐτῆς τῶν ζώων, µιὰ ποὺ αὐτὰ καὶ ἀντιλαµβάνονται καὶ 
διατηροῦν ἐνστικτώδεις λειτουργίες. ᾿Επειδὴ αὐτὸ τὸ σῶµα ἔχει φιλοξενήσει 
µιὰ ψυχή, ἔχει συνυπάρξει µὲ αὐτὴν καὶ φέρει τὰ ἀποτυπώµατά της, διατηρεῖ 
µὲν τὴν ἱερότητά του ἔχει χάσει ὅµως τὴν ζωή.  ᾿Ενῶ οἱ λειτουργίες του δὲν 
ἔχουν καταργηθεῖ στὸ σύνολό τους, ὁ ὀργανισµὸς ἔπαυσε νὰ ζεῖ ὡς σύνολο. 

 Γιὰ τὴν ᾿Εκκλησία, ἐνῶ ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς ἐκφράζεται µέσα ἀπὸ 
τὴν συνύπαρξή της µὲ τὸ σῶµα, ἐν ὅσῳ ὑφίσταται ἡ βιολογική του ὑπόσταση, 
ὅταν ἔλθει ὁ θάνατος, ἐλευθερία της εἶναι ἡ προσωρινή της ἀπαλλαγή ἀπὸ 
τὸ σῶµα µὲ τὴν προοπτικὴ ὅµως τῆς συνάντησή της µὲ τὸ ἀναστηµένο πλέον 
σῶµα µὲ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.  ῾Η ἐπίµονη ἄρνηση τοῦ θανάτου, ὅταν 
ἔχει ἔλθει ἡ ὥρα του, ταλαιπωρεῖ τὴν ψυχή, ὅπως καὶ ἡ ἄρνηση τῆς αἰώνιας 
προοπτικῆς της καὶ τῆς «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ»22 ἀναστάσεως. 

 Σύµφωνα µὲ τοὺς εἰδικοὺς καὶ τὴν κοινὴ ἰατρικὴ ἀντίληψη, ὁ ἐγκε-
φαλικὸς θάνατος ταυτίζεται µὲ τὸν βιολογικό. ῾Η εἰσαγωγὴ τοῦ ἀναπνευ-
στήρα στὴν σύγχρονη ἰατρικὴ πραγµατικότητα, στὴν οὐσία µεταµορφώνει 
τὸν θάνατο ἀπὸ ἀκαριαῖο γεγονὸς σὲ γεγονὸς διαρκείας, διαχωρίζει τὸν 
«ἐγκεφαλικό» ἀπὸ τὸν καρδιακὸ θάνατο καὶ δίνει τὴν δυνατότητα νὰ 
µεταφυτεύσουµε ὄργανα, ἱκανοποιώντας, παράλληλα µὲ τὴν βιολογικὴ καὶ 
ψυχολογικὴ ἀνάγκη τοῦ λήπτη, κυρίως τὴν πνευµατικὴ τοῦ δότη.  ῾Ο βιασµὸς 
ποὺ ἀσκεῖται στοὺς φυσικοὺς νόµους γιὰ νὰ ἐπιβιώσει ὁ «ἐγκεφαλικὰ 
νεκρός» δότης εἶναι µεγαλύτερος ἀπ᾿ αὐτὸν ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ζήσει µὲ 
µεταµόσχευση ὁ λήπτης. 

 ᾿Απὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὸ σῶµα παρεµβαίνουµε µόνο θεραπευτικά.  
Κάθε κίνηση ποὺ συνηγορεῖ καὶ ἐπισπεύδει τὴν φυσιολογικὴ φθορά του, 
προσβάλλει καὶ τὴν ψυχὴ καὶ εἶναι ἐφάµαρτη.  Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ διαδικασία τῆς 
φθορᾶς πρέπει νὰ εἶναι ἐντελῶς φυσικὴ καὶ ποτὲ ἐξαναγκασµένη.   

 
                                                                                                                                                 
ζωῆς, Πανδοχεῖον, ᾿Ιούνιος 2002, τεῦχ. 6, σ. 58. 
22 Ἴδιον τοῦ πιστοῦ εἶναι ἡ καταφρόνηση τοῦ θανάτου. «Πῶς δὲ ἐπιδείξῃ διὰ τῶν ἔργων τὴν 
πίστιν; ᾿Εὰν καταφρονῇς θανάτου.  Καὶ γὰρ καὶ ταύτῃ διεστήκαµεν τῶν ἀπίστων· ἐκεῖνοι 
µὲν γὰρ καλῶς φοβοῦνται τὸν θάνατον, ἀναστάσεως γὰρ ἐλπίδα οὐκ ἔχουσι· σὺ δὲ πρὸς 
βελτίονα ὁδεύων ὁδόν, καὶ περὶ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐκεῖ φιλοσοφεῖν ἔχων, ποίαν ἔχοις ἂν 
συγγνώµην, περὶ ἀναστάσεως µὴ θαρρῶν, ὁµοίως δὲ τοῖς ἀπιστοῦσι τῇ ἀναστάσει τὸν 
θάνατον δεδοικώς;» (᾿Ιω. Χρυσοστόµου, ῾Οµιλία εἰς τοὺς ᾿Ανδριάντας Ε´, ΕΠΕ 32.108, ΡG 
49.71-72). 



 ε. ῾Υπέρβαση ζωῆς καὶ ὑπέρβαση θανάτου 

 ῾Υπάρχει περίπτωση ποὺ σεβασµὸς στὴν 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.  ῾Ο θάνατος δὲν εἶναι 
ἱερὸς µόνον ὡς γεγονὸς ἀλλὰ καὶ ὡς χρονικὴ στιγµή, τρόπος καὶ διαδικασία.  
῾Η τεχνητὴ ὑποστήριξη ὅταν ὁδηγεῖ σὲ ζωὴ εἶναι εὐλογία.  ῞Οταν ὅµως, ἁπλὰ 
µεταµορφώνει τὸν θάνατο ἀπὸ στιγµιαῖο γεγονὸς σὲ παρατεινόµενη 
ταλαιπωρία, ἀγωνία καὶ ἀµφιβολία, τότε µπορεῖ νὰ εἶναι ἀνεπίτρεπτη, 
ἀήθης καὶ ἀνίερη πράξη σχολαστικότητος καὶ ὀλιγοπιστίας.  ῾Η ᾿Εκκλησία 
προσεύχεται γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς ἀναχώρησης τῆς ψυχῆς (εὐχὴ εἰς 
ψυχορραγοῦντα23) γιατί γι᾿ αὐτὴν εἶναι µὲν µεγάλο δῶρο ἡ ζωή, µπορεῖ ὅµως 
νὰ εἶναι µεγαλύτερη εὐλογία ὁ θάνατος. 

 ῾Η ἀκολουθία εἰς ψυχορραγοῦντα εἶναι συγκλονιστικὴ καθὼς ἐκφρά-
ζει αὐτὸ ποὺ ζεῖ ἡ ᾿Εκκλησία· ὅτι ἐνῶ σέβεται τὸ δῶρο τῆς ζωῆς καὶ ἀγαπᾶ 
τὸν ἄνθρωπο, «λυγίζει µπροστὰ στὸν πόνο αὐτοῦ ποὺ ψυχορραγεῖ τόσο, ὥστε 
νὰ ἐπιθυµεῖ τὸ ταχύτερο δυνατὸ τὸν τερµατισµὸ τῆς ζωῆς.  Αὐτὸ ἀποδεικνυει 
ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία µας δὲν βαδίζει µὲ νοµικίστικα καὶ ἠθικιστικὰ κριτήρια, ἀλλὰ 
θέτει τὸν ἄνθρωπο ὑπεράνω τοῦ Σαββάτου», κατὰ τὸν Μητροπολίτη Περγά-
µου ᾿Ιωάννη (Ζηζιούλα).24 

 Τὸ περισσότερο ποὺ µπορεῖ ἡ ᾿Εκκλησία νὰ προσφέρει σὲ ἕναν ζώντα 
ἄνθρωπο εἶναι τὰ µυστήριά της.  Στὰ ἐγκεφαλικὰ νεκρὰ ἄτοµα ἢ σὲ αὐτὰ 
ποὺ βρίσκονται σὲ κῶµµα, ἀδυνατεῖ νὰ τὸ κάνει αὐτό· οἱ κανόνες της δὲν τὸ 

                                                 
23  «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) 
24 ὅπ. παρ., σ. 57. 



ἐπιτρέπουν.25  ᾿Ενῶ εἶναι δυνατὸν κάποιος νὰ µεταλάβει τῶν ἀχράντων 
µυστηρίων λίγο πρὶν ἐκπνεύσει, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἐν συνειδήσει καὶ νὰ ἐπικοι-
νωνεῖ, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ µεταλάβει ἂν ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὰ 
ἐξωτερικὰ µηνύµατα.  Οἱ ἐγκεφαλικὰ λοιπὸν νεκροὶ µαζὶ µὲ τὴν συνείδηση, 
τὶς αἰσθήσεις, τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα, ἔχουν ὁριστικὰ ἀπολέσει καὶ τὴν 
δυνατότητα νὰ λάβουν τὴν Θεία Κοινωνία.  Τὸ µόνο ποὺ µπορεῖ νὰ τοὺς 
προσφέρει ἡ ᾿Εκκλησία εἶναι ἡ προσευχή της, πράγµα ὅµως ποὺ ἀδιακρίτως 
κάνει γιὰ ζῶντες καὶ νεκρούς. 

 ῾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. 
 
 στ. ῾Η «εὐκαιρία» τοῦ θανάτου 

 ῾Ο θάνατος ὅµως δὲν εἶναι µόνον γεγονὸς ποὺ θυµίζει τὴν πτώση τῶν 
πρωτοπλάστων. Στὴν ᾿Ορθόδοξη χριστιανικὴ παράδοση καὶ θεολογία, 
βλέπεται κυρίως µέσα ἀπὸ τὸ πρῖσµα καὶ τὴν ἐµπειρία τῆς ἀναστάσεως.  
Θάνατος σηµαίνει µετάβαση στὴν αἰώνια κατάσταση «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος οὐ 
λύπη οὐ στεναγµός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος»,26 «ἐκδηµία ἀπὸ τοῦ σώµατος καὶ 
πρὸς τὸν Θεὸν ἐνδηµία, µετάστασις ἀπὸ τῶν λυπηροτέρων ἐπὶ τὰ χρηστότερα 
καὶ θυµηδέστερα καὶ ἀνάπαυσις καὶ χαρά».27 Σηµαίνει ἀπέκδυση τῆς 
σωµατικῆς παχύτητος·28 ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς «πτώσεως» καὶ 
ἁµαρτίας· σηµαίνει ἀληθινὴ ζωή.  Σηµαίνει ἐπίσης ὅτι τὸ σῶµα καὶ ἡ ψυχὴ 
µετέρχονται ἕναν νέο τρόπο ὑπάρξεως, ὁ ὁποῖος µπορεῖ νὰ ὁµοιάζει περισ-

                                                 
25 «Μηδεὶς τοῖς σώµασι τῶν τελευτησάντων τῆς εὐχαριστίας µεταδιδότω.  Γέγραπται γὰρ· 
ʺΛάβετε φάγετε·ʺ τὰ δὲ νεκρῶν σώµατα οὐδὲ λαβεῖν δύναται οὐδὲ φαγεῖν» (Κανὼν 83 τῆς 
Πενθέκτης Οἰκουµενικῆς Συνόδου). (᾿Αγαπίου ἱεροµονάχου καὶ Νικοδήµου µοναχοῦ, 
Πηδάλιον, ἐκδ. ᾿Αστήρ, ᾿Αθῆναι 1970, σσ. 292-293).  Βέβαια ὁ παραπάνω κανόνας ἀναφέρεται 
ἀποκλειστικὰ στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ ὄχι στὸ Εὐχέλαιο ἢ τὴν ἀνάγνωση τῆς συγχω-
ρητικῆς εὐχῆς. 
26 Νεκρώσιµος ᾿Ακολουθία, Μικρὸν Εὐχολόγιον, ἔκδ. ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, ᾿Αθῆναι 1980, 
σ. 204. 
27 Γ´ εὐχὴ τοῦ ῾Εσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς. 
28 «Τὸ σῶµα σήπεται εὐθέως ἵνα ἴδῃς γυµνὸν τῆς ψυχῆς τὸ κάλλος» (᾿Ιω. Χρυσοστόµου, 
῾Οµιλία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον ΛΔ´, ΕΠΕ 10.486-488, ΡG 57.404). 



σότερο πρὸς τὸ ἀρχαῖο κάλλος ἀπ᾿ ὅ,τι ἡ ἑνωµένη ὕπαρξή τους.29  ῾Ο θάνατος 
εἶναι ἡ στιγµὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος γίνεται περισσότερο ζωή, εἶναι 
ἕνας ἰδιαίτερος σταθµὸς στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν προετοι-
µασία του γιὰ τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν ἔσχατη κρίση.30 

 «᾿Εάν τε ζῶµεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωµεν τοῦ Κυρίου ἐσµέν».31 Τὸ γεγονὸς 
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἔχει αἰσθητὰ περιορίσει τὴν τραγικότητα τοῦ 
θανάτου καὶ ἔχει καίρια γεφυρώσει τὸ χάσµα του ἀπὸ τὴν ζωή.32 

 Στὴν περικοπὴ ποὺ διαβάζεται κατὰ τὶς νεκρώσιµες ἀκολουθίες καὶ τὰ 
µνηµόσυνα, ὅλα αὐτὰ διαφαίνονται ἀρκετὰ εὐκρινῶς· «᾿Αµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν 
ὅτι ὁ τὸν λόγον µου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέµψαντί µε ἔχει ζωὴν αἰώνιον, 
καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν· 
ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται 
τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται... µὴ θαυµάζετε 
τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς µνηµείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς ...».33 

 Γιὰ τὴν ᾿Εκκλησία ὁ θάνατος ἔχει καταργηθεῖ.  Μόλο ποὺ οἱ τελευ-
ταῖες στιγµὲς ἔχουν τεράστια ἀξία καὶ βάρος, ἡ ἐναγώνια καὶ ἐν πολλοῖς 
σχολαστικὴ προσπάθεια προσδιορισµοῦ τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου δὲν ἔχει 
οὐσιαστικὸ ἐνδιαφέρον καὶ νόηµα.  Οἱ πιστοὶ ἤδη ζῶντες «µεταβεβήκασιν ἐκ 
τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν».  ῾Η µὲ κάθε δυνατὸ τρόπο ἐπιδίωξη παράτασης 
τῆς ζωῆς καὶ µετάθεση στὸ µέλλον τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου ἀδυνατίζει τὴν 
πίστη ὅτι αὐτὸς ἀποτελεῖ ἤδη παρελθὸν («µεταβέβηκεν»). ῾Ο φυσικὸς θάνα-
τος ποὺ ἀποτελεῖ τὴν τυπικὴ λύση τοῦ συνδέσµου µεταξὺ σώµατος καὶ 
ψυχῆς εἶναι «ἐπεισόδιο πολὺ µικρῆς σηµασίας συγκριτικὰ µὲ τὸν πνευµατικό, 
διότι συντελεῖται µέσα στὰ πλαίσια τοῦ χωροχρονικοῦ διαστήµατος».34 

 Στὸ παρατεθὲν ἁγιογραφικὸ κείµενο, τονίζεται κατ᾿ ἐπανάληψιν ἡ 
ἀκοὴ τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου καὶ τῆς φωνῆς Του, ἀκόµη καὶ ἀπὸ τοὺς νεκρούς.  
Γιὰ τὴν ᾿Εκκλησία, ἡ παράταση τῆς βιολογικῆς ζωῆς εἶναι πολὺ κατώτερη 
ἀπὸ τὴν ἐνεργοποίηση τῶν πνευµατικῶν αἰσθητηρίων καὶ τὴν βίωση τῆς 
πνευµατικῆς ζωῆς.  ῾Η ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως «εἰς ζωὴν αἰώνιον» εἶναι 
ἀσύγκριτα ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἀπεγνωσµένη πάλη νὰ παραταθεῖ ἡ ἐπίγεια 
                                                 
29 Florovsky, G., Eastern Fathers of the Fourth Century, Vaduz 1987, p. 206. 
30 Βατσικούρα, Κυρ.· ῾Η ἔννοια τοῦ θανάτου κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, ἐκδ. ᾿Επέκταση 
1999, σ. 344. 
31 Ρωµ. ιδ´ 8. 
32 Harakas, Stanley, Health and Medicine in the Eastern Orthodox Tradition, The Crossroad 
Publishing Co., New York, 1990 p. 149. 
33 ᾿Ιω. ε´ 24-29. 
34 Χρήστου, Παν.· Τὸ µυστήριο τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδ. Κουρουµᾶνος, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 30. 



ζωή µας.  Τελικὰ ἀφοῦ ἀκοῦν οἱ νεκροί, ζοῦν. 

 ᾿Αλλὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως τὴν ἔχουν «οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιή-
σαντες».  Καὶ τί πιὸ ἀγαθὸ στὸν κόσµο ἀπὸ τὴν ἐν ἀγάπῃ θυσία τῆς ζωῆς 
ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν.  ῍Αν ἡ τόλµη αὐτῆς τῆς ἀγάπης φωτίσει τὴν ὅλη προβλη-
µατικὴ τῶν µεταµοσχεύσεων, τότε ἐνισχύει τὴν ἐλπίδα τῶν µεταφυτεύσεων 
ἀπὸ τὸν πρόσκαιρο κόσµο στὸν αἰώνιο κόσµο τοῦ Θεοῦ, στὴν βασιλεία Του, 
ποὺ θὰ εἶναι κοινωνία ἀγάπης. ῾Η πρόσκαιρη σωτηρία τοῦ πλησίον ἐξα-
σφαλίζει τὴν αἰώνια δική µας σωτήρια· «οὐκ ἔστιν ἀλλῶς σωθῆναι εἰ µὴ διὰ 
τοῦ πλησίον». ῾Η διὰ τῆς προσφορᾶς, καὶ ἐνδεχοµένως θυσίας µας, παράταση 
τῆς ζωῆς τῶν ἀδελφῶν εἶναι ἡ δική µας «ἐκπόρευσις εἰς ἀνάστασιν ζωῆς».  
Καὶ αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ γιὰ τὸν πιστὸ µόνο προσδοκία τοῦ µέλλοντος· 
«ἔρχεται ὥρα».  Μέσα στὴν ᾿Εκκλησία εἶναι συγχρόνως καὶ ἡ συγκλονιστικὴ 
ἐµπειρία τοῦ παρόντος· «καὶ νῦν ἐστι». 
 
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στὴ βάση τῶν παραπάνω καὶ µέσα στὴν προοπτικὴ µιᾶς αὐξανόµενης 
κοινωνίας ἀγάπης καὶ ἀµοιβαίας ὑποστήριξης θὰ µπορούσαµε συµπερα-
σµατικὰ νὰ ποῦµε: 

 1) Οἱ στιγµὲς τῆς ζωῆς µας ποὺ συνδέονται µὲ τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος 
της, ὅπως καὶ αὐτὲς τῆς ἀδυναµίας, τοῦ πόνου καὶ τῶν δοκιµασιῶν µας, 
ἐγκρύπτουν µιὰ µοναδικὴ ἱερότητα καὶ περιποιοῦν µυστήριο ποὺ ἀπαιτεῖ 
ἰδιάζοντα σεβασµὸ ἐκ µέρους τῶν συγγενῶν, τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν 
καὶ τῆς κοινωνίας ὁλόκληρης.  Οἱ στιγµὲς αὐτὲς διευκολύνουν τὴν ταπεί-
νωση, διανοίγουν τὴν ὁδὸ τῆς θεϊκῆς ἀναζήτησης καὶ προκαλοῦν τὸ θαῦµα 
καὶ τὸ σηµεῖο τῆς θεϊκῆς χάριτος καὶ παρουσίας. 

 2) ῾Η ὕπαρξη τοῦ πόνου στὴν ἀνθρώπινη ζωή, ὅπως καὶ κάθε δοκι-
µασία, εἶναι «συνεργὸς πρὸς σωτηρίαν» καὶ ἐνίοτε «κρείττων καὶ αὐτῆς τῆς 
ὑγείας» κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ (ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1985, τ. 9, σ. 
264).  Παρὰ ταῦτα, ἡ ᾿Εκκλησία ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀδυναµία καὶ ἀσθένεια 
τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, πάντοτε φιλάνθρωπα ζητεῖ τὴν ἀπαλλαγὴ «ἀπὸ 
πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης», ἐνίοτε δὲ εὔχεται καὶ γιὰ τὴν 
ἀνάπαυση τῶν ὀδυνοµένων (εὐχὴ εἰς ψυχορραγοῦντα).   

 3) ῾Η 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 ἀποφά-



σεων καὶ ἐπιλογῶν -ὅσο «καλὸς» κι ἂν ὀνοµάζεται- ἀπορρίπτεται ὡς «ὕβρις» 
κατὰ τοῦ Θεοῦ.  Κάθε δὲ ἰατρικὴ πράξη ποὺ δὲν συντελεῖ στὴν παράταση τῆς 
ζωῆς, ἀλλὰ προκαλεῖ ἐπίσπευση τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου καταδικάζεται ὡς 
ἀντιδεοντολογικὴ καὶ προσβλητικὴ τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήµατος. Οἱ ἄνθρω-
ποι προσευχόµαστε, δὲν ἀποφασίζουµε γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο. 

4) ῾Η φύση µας θέλει τὴν ἀναχαίτιση καὶ ἀποµάκρυνση τοῦ συµβάντος 
τοῦ θανάτου. 

5) ῾Η φύση µας ἐπίσης αἰσθάνεται ἀναρµόδια νὰ προσδιορίσουµε ἐµεῖς 
τὴν στιγµὴ τοῦ θανάτου· αὐτὴ ἀνήκει στὸν Θεὸ καὶ µόνον. 

6) ῾Η τάση ἀποµυστηριοποιήσεως τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ ἐπικίνδυνη 
πνευµατικὴ ἀσθένεια. 

7) ῞Οσο πλησιάζουµε στὸ νὰ γεννοῦµε ἐµεῖς τὴν 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 
ἁρµοδιότητα. 

8) Μία κοινωνία εὔκολη στὴν διακοπὴ τῆς ἐµβρυϊκῆς ζωῆς γιὰ παθο-
λογικὲς περιπτώσεις εἶναι ἀνεκτικὴ καὶ πρὸς τὶς ἀνεπιθύµητες κυήσεις.  
᾿Ανάλογα ἡ διευκόλυνση τῆς εὐθανασίας σὲ περιπτώσεις δυσβάσταχτου 
πόνου ἀνοίγει τὸν δρόµο, ρίχνει τὶς ἀντιστάσεις, πρὸς τὴν διακοπὴ κάθε 
ἀνεπιθύµητης ζωῆς.  Τελικὰ τὸ δικαίωµα στὸν θάνατο ἢ στὴν ζωὴ εἶναι 
πρόφαση ποὺ δικαιολογεῖ τὴν διαστροφὴ καὶ ἀσέβεια τῆς ἐποχῆς µας.  Ποιός 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ δικαιώµατα τοῦ ἐµβρύου; 

9) Εἶναι φοβερὸ οἱ τελευταῖες στιγµὲς ἑνὸς ἀνθρώπου ἀντὶ νὰ βγάζουν 
φιλανθρωπία νὰ συνοδεύονται ἀπο σκληρότητα καὶ θρασύτητα ἀπέναντι 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἱερότητος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου. 

10) ῾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 µπορεῖ νὰ βγάλει τὴν θεϊκὴ παρηγοριά, τὴν φανέρωση τοῦ 
«σηµείου», τὴν ἐµπιστοσύνη στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ µὲ ὅ,τι αὐτὴ συνεπάγεται, 
τὸν φωτισµὸ τῆς ψυχῆς.  

 11) Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἐξαντλητικὴ προσπάθεια νὰ καθυστε-
ρήσουµε τὴν στιγµὴ τοῦ θανάτου, ὅταν αὐτὴ ἔχει ἐπέλθει, καταδεικνύει 
ὀλιγοπιστία, ἐπιγειότητα καὶ δυσκολία ἀποδοχῆς τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ. 

῞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 παρα-
τείνουµε τὴν ζωὴ ἀλλὰ παρεµποδίζουµε τὸν θάνατο ὡς εὐεργεσία, ὡς ἀνα-
κούφιση. Τότε παρέχουµε τὴν 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.  

᾿Αντιθέτως, τυχὸν παρέµβασή µας, πιθανὸν νὰ καταδεικνύει θράσος 
ἀπέναντι τοῦ γεγονότος.  

 12) Κάθε προσπάθεια ἀπάντησης στὰ ὑπὸ µελέτην ζητήµατα καὶ 
γενικότερα αὐτοῦ τῆς εὐθανασίας µπορεῖ νὰ ἀντιµετωπισθεῖ µόνον µέσα στὸ 
φῶς τῆς ὑπέρβασης τοῦ θανάτου.  Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, καλὴ ζωὴ καὶ καλὸς 
θάνατος σηµαίνει ζωὴ κὰι θάνατος µὲ σηµασία καὶ προοπτική. Ὅταν ἡ 
ἐπιλογὴ τοῦ θανάτου προέρχεται ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ὡς χορηγοῦ καὶ 
κυβερνήτη τῆς ζωῆς µας, τότε ἀποτελεῖ ἁµαρτία. Ἀντίθετα, ὅταν ὁ πόθος τοῦ 
θανάτου ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, τότε ἀποτελεῖ εὐλογία καὶ 
µοναδικὴ ἀρετὴ («ἐπιθυµῶ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι», Φιλ. α΄ 23). 

 Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ παράδοση περιλαµβάνει πολλὰ παραδείγµατα ἁγί-
ων ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ προσφύγουν στὴ βοήθεια τῶν γιατρῶν ἢ τῶν φαρµά-
κων καὶ ἀφέθηκαν στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἄλλοι πάλι ποὺ προσέφυγαν στὴ 
συνδροµὴ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήµης θεώρησαν τὴν πράξη τους ὡς ἀποκλί-
νουσα ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς τελειότητος. 

Εἶναι ἐντυπωσιακὸ αὐτὸ ποὺ ἀναφέρεται καὶ γιὰ τὸ τέλος τοῦ σύγχρονου 
ἁγιορείτη ἀσκητῆ γέροντος Παϊσίου· 

«᾿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.»35 

Στὸ περιστατικὸ αὐτὸ βλέπει κανεὶς τὸν ἅγιο γέροντα νὰ ἀρνεῖται τὴν 
περαιτέρω ἰατρικὴ ὑποστήριξη µὲ ἀποτέλεσµα τὴν ἐνδεχόµενη ἐπίσπευση 
τῆς στιγµῆς τοῦ θανάτου. ᾿Εφ᾿ ὅσον 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 προσ-
δοκία τῆς ἐξόδου. 

Αὐτὸ δεν ἀποτελεῖ φίλαυτη ἐπιθυµία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἀνακούφιση 
ἀλλὰ ἔκφραση τῆς βουλήσεως τῆς ᾿Εκκλησίας γιὰ τὸ «ἀναλῦσαι» καὶ τὸ 
αἰωνίως «σὺν Χριστῷ εἶναι».36 

 13) Αὐτὴ ἡ πολυδιάστατη στάση µπροστὰ στὸν πόνο καὶ στὸν θάνατο 
δὲν ὀφείλεται σὲ ἀσαφῆ θέση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καταδεικνύει τὸν ἀπό-
λυτο σεβασµὸ τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ τῆς µοναδικότητος τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου.  Ἡ βαθύτερη κατάσταση τῆς κάθε ψυχῆς ἑρµηνεύει τὶς ἐπιθυµίες 
καὶ προσδιορίζει τὶς ἐπιλογές. 
   
 ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ 

Νοµίζω ὅτι ἔχουµε παρασυρθεῖ ἀπὸ τὴν Δυτικὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη, 
ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔντονο φυσικὸ ἀνθρωποκεντρισµὸ καὶ ἐπιγειό-
τητα. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἡ βιολογικὴ ζωὴ θεωρεῖται ὡς ὑπεραξία καὶ ἴσως τὸ 
ὑπέρτατο ἀγαθό.  

῾Η ᾿Ορθόδοξη ἀντίληψη βλέπει τὸν ἄνθρωπο περισσότερο στὴν οὐρά-
νια προοπτική του καὶ στὸ πλαίσιο τῆς δυνατότητος τῆς θεώσεώς του. 

1. ῾Η ζωὴ καὶ ὁ θάνατος µᾶς ὑπερβαίνουν καὶ ὡς στιγµὴ καὶ ὡς τρόπος 
καὶ ὡς γεγονότα. 

2. ῾Ο κάθε ἄνθρωπος ἀντλεῖ τὴν ἀξία του ὄχι ἀπὸ τὰ ἀτοµικά του 
συµφέροντα ἢ δικαιώµατα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὅτι εἶναι πλασµένος «κατ᾿ εἰκόνα 

                                                 
35 ᾿Ισαὰκ ῾Ιεροµονάχου, Βίος Γέροντος Παΐσίου τοῦ ῾Αγιορείτου,  ῞Αγιον ῎Ορος, 2004, σσ. 346-
347. 
36 Φιλ. α´ 23. 
 



καὶ καθ᾿ ὁµοίωσιν Θεοῦ».  Κάθε παρέµβαση στὴ ζωή του εἶναι ἐπιτρεπτὴ 
ἐνόσῳ δὲν προσβάλλει αὐτὸ τὸ στοιχεῖο του. 

«῾Ο ἐκχέων αἷµα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵµατος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν 
εἰκόνι Θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον» (Γεν. θ´ 6). 

῾Ο φόνος δὲν εἶναι ἁµαρτία ἐπειδὴ τὸ θύµα ὑποφέρει καὶ πονάει οὔτε 
µόνον ἐπειδὴ στερεῖται τοῦ δικαιώµατος στὴ ζωή.  Αὐτὰ συµβαίνουν καὶ µὲ 
τὰ ζῶα ὅταν τὰ σκοτώνουµε. 

῾Ο φόνος ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι ἁµαρτία κυρίως διότι προσβάλλει τὸ 
κατ᾿ εἰκόνα ἀφ᾿ ἐνὸς καὶ τὸ καθ᾿ ὁµοίωσιν ἀφ᾿ ἑτέρου.  ῾Ως εἰκόνα τοῦ Θεοῦ 
ἔχει τὴν ζωή µέσα του· ἐµεῖς δὲν µποροῦµε νὰ ἐνεργήσουµε οὔτε κἂν νὰ 
θελήσουµε τὸν θάνατο.  Τὸ καθ᾿ ὁµοίωσιν εἶναι ἡ δυνατότητα ποὺ µὲ κανέ-
ναν τρόπο δὲν δικαιούµεθα νὰ ἀποστερήσουµε ἀπὸ κανέναν. 

Μὲ αὐτὴ τὴν λογικὴ ἡ κάτω ἀπὸ κάποιες συνθῆκες θανάτωση κάποιου 
δὲν εἶναι µιὰ ἀπόφαση ποὺ κάποιος ὡς ᾿Εκκλησία µπορεῖ νὰ πάρει.  ᾿Ενδε-
χοµένως µόνον κάποιος ὡς ἄτοµο θὰ µποροῦσε νὰ τολµήσει. 

3. ῾Η ὑποκατάσταση τῶν ἀξιῶν ποὺ µᾶς ὑπερβαίνουν µὲ τὴν µηχα-
νιστικὴ ὀρθολογιστικὴ ἀντίληψη ποὺ µᾶς ὑποτάσσεται µειώνει τὸν ἄνθρωπο 
καὶ ὑποβιβάζει τὸ πρόσωπο. 

4. Τὰ σύγχρονα διλήµµατα στὰ ὁποῖα µόνοι µας ὁδηγηθήκαµε δὲν 
ἔχουν σαφεῖς ἀπαντήσεις.  ῾Η σχέση µας µὲ τὸ ἄγνωστο ποὺ γεννᾶ ἡ κατα-
κτηθεῖσα γνώση καὶ πρόοδος µπορεῖ νὰ µᾶς διδάξει τὶς πιὸ βαθειὲς ἀλήθειες 
ἐφόσον ὅµως στεκόµαστε µπροστά του µὲ ταπείνωση. 

5. ῾Ο ρόλος τῆς ᾿Εκκλησίας εἶναι νὰ δίνει τὶς κατευθύνσεις, ὄχι νὰ 
παίρνει τὴν ἀπόφαση.  Γιατί δίνει φῶς, δὲν κλέβει τὴν ἐλευθερία.  ῾Η ἀπό-
φαση καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ἀνήκει στὸν καθένα µας.  Εὐθύνη καὶ ἁρµο-
διότητα 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. ῾Η ἐνεργητικὴ εὐθανασία ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς σκληρότητος 
τοῦ φόνου.  Καὶ ἡ λεγόµενη παθητικὴ ἔχει τὸ στοιχεῖο τῆς ἐγκατάλειψης.  ῾Η 
᾿Εκκλησία ἀντιτίθεται καὶ στὰ δυο.  ᾿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.  


