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Marie de Hennezel (Μαρὶ ντ᾿ Ἑνζὲλ)

Ὁ μύχιος θάνατος 
Οἱ ἑτοιμοθάνατοι μᾶς μαθαίνουν τὴ ζωὴ

Πρόλογος Φρανσουὰ Μιττεράν.
Μετάφραση: Ἄννα Ἀβαράκη - Δανιὴλ Σαπιρώφ.
Ἐκδόσεις Koan - Synergie, Ἀθήνα, Ὀκτώβριος 
2007, σελίδες 204.

Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ θάνατος βρίσκεται πολὺ κοντά, ὅταν 
ἡ θλίψη καὶ ἡ ταλαιπωρία κυριαρχοῦν... μπορεῖ ἀκόμα νὰ 
ὑπάρχει ζωή, χαρά, πρωτόγνωρη ψυχικὴ ἀνάταση;

Ἡ Marie de Hennezel στὸ βιβλίο «Ὁ μύχιος θάνατος» περι-
γράφει τὴν ἐμπειρία της ἀπὸ τὴν συνοδεία τῶν ἑτοιμοθά-
νατων. Ἄλλοτε προσωπική, ὅταν ὁ θάνατος χτυπάει στὴν 
πόρτα φίλων της καὶ ἄλλοτε ἐπαγγελματικὴ ἐμπειρία, μέσα 
στὸ πλαίσιο τῆς Κλινικῆς Πόνου καὶ λοιμωδῶν νόσων (aids), 
ὅπου ἐργάζεται.

Μοιράζεται μαζί μας τὸν πλοῦτο τῶν τελευταίων στιγμῶν, 
ἐκείνων ποὺ παραμένουν ζωντανοὶ μέχρι τὸ τέλος, παρὰ 
τὴν ταπεινότητα μέσα στὴν ὁποία τοὺς βύθισε ὁ πόνος.

Ἡ Marie de Hennezel πιστεύει πὼς στὶς Κλινικὲς Πόνου δὲν 
ἀρκεῖ ἡ φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου. Ἡ ψυχολο-
γικὴ ὑποστήριξη-συνοδεία τῶν ἑτοιμονοθανάτων εἶναι μία 
διαδικασία ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς φέρει σὲ κοινωνία μὲ 
τὸ ἴδιο τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ὕπαρξης.
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Οἱ ἑτοιμοθάνατοι μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν κο-
ρυφαία ἐμπειρία εἶναι δυνατὸν νὰ ἔρθουν 
σὲ μία οὐσιαστικὴ εἰρήνη μὲ τὸν ἑαυτό τους, 
κάτι ποὺ ἴσως δὲν τὸν ἔχουν ζήσει σὲ ὅλη τὴν 
προηγούμενη ζωή τους!

Ὁ Φρανσουὰ Μιττεράν, ὡς Πρόεδρος τῆς 
Γαλλίας, ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὰ ἀποτε-
λέσματα τῆς προσέγγισης αὐτῆς, τὴν καθιέρωσε ὡς θεσμὸ 
τοῦ Γαλλικοῦ κράτους, ὡς ὕψιστη ἀνθρωπιστικὴ πράξη καὶ 
καθῆκον ἑνὸς καλύτερου κόσμου.

* * *
Ἡ Marie de Hennezel εἶναι κλινικὴ ψυχολόγος. Ἀφιέρω-

σε τὸ σημαντικότερο μέρος τῆς ἔρευνάς της στὴν συνοδεία 
ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται πολὺ κοντὰ στὸ τέλος τῆς ζωῆς 
τους. «Ὁ Μύχιος θάνατος» ἔχει μεταφραστεῖ σὲ 20 γλῶσσες, 
καὶ ἔχει πουλήσει χιλιάδες ἀντίτυπα σὲ ὅλο τὸν κόσμο.



■ Σημ. ἡμετ.: Τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον αὐτὸ βιβλίο τῆς Μαρὶ 
ντ᾿ Ἑνζέλ, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις μας σὲ θέσεις-ἀπόψεις, 
μὴ ταυτιζόμενες ἐνίοτε μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἀνθρωπολογία, εἶναι ἕνας πράγματι βαθύτατος ἀντίλο-
γος στὴν πρότασι τῆς ἐκκοσμικευμένης εὐθανασίας καὶ τὰ      
συναφῆ προβλήματα τῆς βιοηθικῆς.

● Τὸ δεύτερο βιβλίο τῆς Μαρὶ ντ᾿ Ἑνζέλ: «Δὲν εἴπαμε 
ἀντίο», τὸ ὁποῖο ἐπίσης θὰ βιβλιοπαρουσιάσουμε, ἐπιβεβαιώ-
νει ἐκτενέστερα τὶς ἀπόψεις τοῦ «Μύχιου θανάτου».

Ἀξίζει νὰ μελετηθοῦν τὰ ἐντυπωσιακὰ αὐτὰ πονήματα, 
βεβαίως μὲ διάκρισι καὶ κριτικὴ διάθεσι, διότι μᾶς βοηθοῦν 
νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν κατ᾿ οὐσίαν ὀρθόδοξη προσέγ-
γισι τῆς παρηγορητικῆς Ἰατρικῆς καὶ τῶν Κλινικῶν Πόνου, 
ὅταν γύρω μας τὸ ἀπ-άνθρωπον καὶ ἀφιλ-άνθρωπον πνεῦμα 
καλπάζη.

† Γ.̔ Ι.Μ.


