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Marie de Hennezel (Μαρὶ ντ᾿ Ἑνζὲλ)

Δὲν εἴπαμε ἀντίο 
Ἡ ἀνθρώπινη διάσταση 
τοῦ διαλόγου γιὰ τὴν εὐθανασία

Μετάφραση: Τατιάνα Γαλάτουλα.
Ἐκδόσεις «Éditions Synergie», Ἀθήνα, 2011, 
σελίδες 334.

Ἔχουν ἤδη περάσει τρία χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ βι-
βλίου «Ὁ μύχιος θάνατος», ἑνὸς βιβλίου ποὺ ἀγκαλιάστηκε 
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἀναγνῶστες μὲ τόση ζεστασιὰ καὶ τόση 
λαχτάρα. 

Ναί, «λαχτάρα» εἶναι ἡ σωστὴ λέξη... Γιατὶ σὲ μία κοινω-
νία σὰν τὴν δική μας, ποὺ θὰ ἤθελε νὰ ἀποπέμψει ἀκόμα 
καὶ τὴν λέξη «θάνατος» ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό της, τὸ βιβλίο αὐτὸ 
ἤρθε νὰ καλύψει ἕνα τεράστιο κενὸ καὶ νὰ ἀποκαλύψει τὸ 
μεγαλεῖο τῆς πραγματικῆς ἔννοιας τοῦ θανάτου.

Σήμερα, τρία χρόνια ἀργότερα, οἱ Ἐκδόσεις Synergie 
ἔχουν τὴν τιμὴ νὰ παρουσιάσουν τὸ νέο βιβλίο τῆς Marie de 
Hennezel. 

Γι᾿ ἄλλη μία φορά, ἡ Marie de Hennezel, μὲ τὴν τόσο ἀν-
θρώπινη πένα της, μοιράζεται μαζί μας τὶς ἐμπειρίες της 
ποὺ ἀποδεικνύουν, ὅτι ὁ θάνατος δὲν εἶναι «βρώμικος καὶ 
δυσώδης», δὲν εἶναι ἀτιμωτικός, δὲν εἶναι ἐξευτελιστικός. 

Ὅσο ὀξύμωρο καὶ ἂν ἀκούγεται αὐτὸ σὲ μία κοινωνία 
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σὰν τὴ δική μας, κατὰ τὴν μεταβατικὴ πε-
ρίοδο πρὸς τὸν θάνατο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια 
τὴν στιγμὴ τοῦ θανάτου ἀποκαλύπτεται τὸ 
θαῦμα τῆς ΖΩΗΣ. 

Γιατὶ μόνο τότε ὁ ἄνθρωπος στέκεται ξε-
γυμνωμένος μπροστὰ στὴν Ἀλήθεια καὶ τὸ 
Ψέμα· μόνο τότε βρίσκει τὸ θάρρος νὰ κρα-
τήσει τὴν ψυχή του στὰ χέρια του γιὰ νὰ τὴν κρίνει, νὰ τὴν 
ἐξαγνίσει, νὰ μοιραστεί μὲ τοὺς ἄλλους τὰ σκοτεινὰ μονο-
πάτια της, ἀλλὰ καὶ τὰ ἡλιόλουστα τοπία της... Μόνο τότε ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι πραγματικὰ Ἄνθρωπος.

Στὸ βιβλίο της μὲ τίτλο «Δὲν εἴπαμε ἀντίο», ἡ Marie de 
Hennezel δὲν διστάζει νὰ σπρώξει τὸ μαχαίρι ὡς τὸ κόκαλο, 
νὰ μᾶς χαστουκίσει, γιὰ νὰ ξυπνήσουμε, ἐπιτέλους, καὶ νὰ 
κοιτάξουμε κατάματα τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ θα-
νάτου. 

Ἐξετάζοντας τὸ ζήτημα τῆς εὐθανασίας, ἡ Marie de 
Hennezel θέτει στὸν ἀναγνώστη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν 
κοινωνία, ἐρωτήματα ποὺ ἀπαιτοῦν πλέον μία ἀπάντηση. 

Γιατί ἔχουμε ξεχάσει τὰ τελετουργικὰ τοῦ θανάτου; Γιατί 
πεθαίνουμε σὲ χώρους ποὺ θυμίζουν σφαγεῖα ἢ ἐργοστά-
σια; Γιατί ἀποφασίζουμε νὰ θέσουμε τέλος στὴν ζωὴ ἑνὸς 
ἀνθρώπου μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ μᾶς τρομάζουν τὰ ἐγωι-
στικὰ αἰσθήματα τῆς προσωπικῆς μας ἀδυναμίας καὶ ἀνε-
πάρκειας;

Ἔχει ἔρθει ἡ στιγμὴ νὰ κατανοήσουμε, ὅτι ἡ ἀποδοχὴ καὶ 
ἡ ἐξέλιξη τῆς Παρηγορητικῆς Ἰατρικῆς ὄχι μόνο θὰ βοηθή-
σει τοὺς ἀγαπημένους μας ἀνθρώπους, ἀλλὰ θὰ ἐπιτρέψει 
καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία νὰ κατανοήσει τὴν ἀληθινὴ 
ἔννοια τοῦ θανάτου, νὰ ανακαλύψει ἐκ νέου τὴν χαμένη 
ἀνθρωπιά της καί, ἴσως, τὴν λησμονημένη θεία σπίθα της.

* * *
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.

* * *
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Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Σημείωμα τοῦ ἐκδότη.
Πρόλογος.
Μία ἱστορία ἀνάμεσα σὲ τόσες ἄλλες.
Τὸ παγόβουνο τῆς εὐθανασίας.
Ὁ «κλεμμένος θάνατος».
Μία τελευταία ἀπόπειρα ἐπικοινωνίας.
Τὸ δικαίωμα ἐπιλογῆς τοῦ θανάτου.
Κρίστιν Μαλέβρ.
Πραγματικὴ ἢ πλασματικὴ συμπόνια;
Χρειαζόμαστε ἕνα νομικὸ πλαίσιο γιὰ τὴν εὐθανασία;
Ἐπιτρέποντας τὴν ἔλευση τοῦ θανάτου.
Ἐπίλογος: Ἡ τέχνη τοῦ θανάτου.
Εὐχαριστίες.
Σημειώσεις τοῦ μεταφραστῆ.



■ Σημ. ἡμετ.: Τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον δεύτερο αὐτὸ βιβλίο τῆς 
Μαρὶ ντ᾿ Ἑνζέλ, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις μας σὲ θέσεις-ἀπό-
ψεις, μὴ ταυτιζόμενες ἐνίοτε μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησια-
στικὴ Ἀνθρωπολογία, εἶναι ἕνας πράγματι βαθύτατος ἀντί-
λογος στὴν πρότασι τῆς ἐκκοσμικευμένης εὐθανασίας καὶ 
τὰ συναφῆ προβλήματα τῆς βιοηθικῆς.

● Τὸ δεύτερο αὐτὸ βιβλίο τῆς Μαρὶ ντ᾿ Ἑνζέλ: «Δὲν εἴπαμε 
ἀντίο», ἐπιβεβαιώνει ἐκτενέστερα τὶς ἀπόψεις τοῦ «Μύχιου 
θανάτου», τὸ ὁποῖο ἔχουμε ἤδη παρουσιάσει (Βλ. Βιβλιοπα-
ρουσίασις, Πέμπτη - 24.2/ 9.3.2017). 

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.
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