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■ Ἐνημέρωσις καὶ Δρᾶσις γιὰ ἕνα πολὺ σοβαρὸ θέμα

Ὁ Νόμος 3.984/2011
καὶ ὁ λεγόμενος «ἐγκεφαλικὸς θάνατος»

Ἡ θέσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

α. Ὁ Νόμος 3.984/2011, ὁ ὁποῖος ψηφίσθηκε ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλ-
λήνων καὶ ἀφορᾶ στὴν «Δωρεὰ καὶ μεταμόσχευση ὀργάνων», στὸ 
Ἄρθρο 9, ἀποδέχεται ὡς κριτήριο τῆς ἐπελεύσεως τοῦ θανάτου τὴν «νέ-
κρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους», δηλαδὴ δέχεται ὡς πραγματικὸ 
βιολογικὸ θάνατο τὸν λεγόμενο «ἐγκεφαλικὸ θάνατο».

β. Ἐν τούτοις, τόσο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὅσο καὶ ἕνα με-
γάλο μέρος τῆς Ἰατρικῆς Κοινότητος, δὲν ἀποδέχονται τὴν ταύτισι 
τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» μὲ τὸν βιολογικὸ θάνατο, ἐφ’ ὅσον αὐτὴ 
ἡ ταύτισις δημιουργεῖ καίρια ἠθικὰ προβλήματα.

γ. Ἐξ ἐπόψεως βιολογικῆς, ὁ θάνατος ὁρίζεται ὡς τὸ στιγμιαῖο ἐ-
κεῖνο γεγονός, τὸ ὁποῖο χωρίζει δύο διαδικασίες: τὴν διαδικασία τοῦ 
θανάτου ἀπὸ τὴν διαδικασία τῆς ἀποσυνθέσεως.

● Ἑπομένως,τὸ καλύτερο καὶ ἀσφαλέστερο κριτήριο προσδιορισμοῦ 
τοῦ βιολογικοῦ θανάτου γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ὁριστικὴ παῦσις τῆς 
κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, μετὰ τὴν ὁποία ἀρχίζει ἡ ἀποσύνθεσις.

δ. Εἶναι λοιπὸν σαφές, ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὰ νεκρὸς δὲν εἶναι πραγματικὰ 
νεκρός, δὲν εἶναι πτῶμα, ἀλλὰ ἕνας βαρειὰ ἀσθενής, ὁ ὁποῖος πορεύ-
εται πρὸς τὸν θάνατο.

ε. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας πιστεύει, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν ἑδράζεται 
στὸν ἐγκέφαλο, ὁπότε μὲ τὴν καταστροφή του νὰ ἀναχωρῆ καὶ ἡ ψυχὴ 
ἀπὸ τὸ σῶμα.

● Ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ ζωοποιὸς δύναμις τοῦ σώματος καὶ μόνον ὅταν 
αὐτὴ ἀναχωρῆ τὸ σῶμα εἶναι ὄντως νεκρόν.

στ. Τὸ θέμα τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» ἔχει συνδεθῆ μὲ τὶς Με-
ταμοσχεύσεις, δηλαδὴ τὴν λῆψι/ἀφαίρεσι ὀργάνων ἀπὸ ἀνθρώπους, 
οἱ ὁποῖοι ὅμως δὲν εἶναι καὶ δὲν θεωροῦνται θεολογικὰ καὶ ἰατρικὰ 
ὁριστικὰ νεκροί.

● Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ἡ ἀφαίρεσις ὀργάνων ἀπὸ ἕναν λεγόμενο 
ἐγκεφαλικὰ νεκρό, ἀπαιτεῖ τὴν συντόμευσι τῆς ζωῆς τοῦ θνήσκοντος, 
ἀφοῦ ὑποβληθῆ σὲ γενικὴ/ὁλικὴ νάρκωσι.

ζ. Ἡ συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τῆς αἰφνιδίου καὶ ἀπροσδοκήτου ἀνα-
νήψεως ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ἐγκεφαλικὰ νεκροί, ἀποτελεῖ 
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καὶ τὴν ἀδιάσειστη τεκμηρίωσι, ὅτι δὲν ταυτίζεται ὁ ἐγκεφαλικὸς μὲ 
τὸν βιολογικὸ θάνατο.

η. Γιὰ περαιτέρω ἐμβάθυνσι καὶ προβληματισμὸ εἶναι ἀπαραίτητος 
ἡ μελέτη σοβαρῶν ἐπιστημονικῶν ἄρθρων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναρτηθῆ 
καὶ στὸ Διαδίκτυο, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων καὶ στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου μας (βλ. Ἐμμανουὴλ Παναγοπούλου, Καθηγητοῦ Χειρουρ-
γικῆς, «Ἐγκεφαλικὸς Θάνατος»).

θ. Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω, προτείνουμε ἕνα σχέδιο Ὑπευθύνου Δη-
λώσεως, τὴν ὁποία κάθε πιστὸ μέλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητός 
μας πρέπει νὰ ὑπογράψη καὶ ἀποστείλη στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Μετα-
μοσχεύσεων, μέσῳ τοῦ τοπικοῦ «Κ.Ε.Π.», μέχρι τὸ ἀργότερο τῆς 31ης 
Μαΐου 2013, μετὰ τὴν ὁποία ἀρχίζει ἡ ἰσχὺς τῆς Ἀρχῆς, τὴν ὁποίαν 
θέτει ὁ Νόμος 3.984/2011, ὅτι ὁ μὴ δηλώσας ἄρνησιν «ὅσο ζοῦσε» θε-
ωρεῖται δότης τῶν ὀργάνων του.

Φυλὴ Ἀττικῆς                          Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
6η/19η Φεβρουαρίου 2013                 † Ὁ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης
† Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου

http://www.synodinresistance.org/pdfs/2013/02/22/20130222aDIS-ST%205/20130222aDilosis%20gia%20metamosxeyseis%202013.pdf
http://www.synodinresistance.org/pdfs/2013/02/22/20130222aDIS-ST%205/20130222aDilosis%20gia%20metamosxeyseis%202013.pdf
http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3g2006BioEthike3.pdf

