Θάνατος

Η Ανάσταση, ωσ το απόλυτο γεγονόσ
στην ιστορία τησ ανθρώπινησ φύσησ,
είναι συνολικόσ θρίαµβοσ τησ αγάπησ
του Θεού για το ανθρώπινο πλάσµα και
την κτίση που το περιβάλλει. Καµµία
προοπτική δεν µπορεί να είναι ατοµική µπροστά στο µεγαλείο αυτήσ τησ
µεγαλειότητασ. Αν ο θάνατοσ, εξαιτίασ
τησ αµαρτίασ, κατάφερε να κυριεύσει
όλο τον κόσµο, η Ανάσταση χάρη στη
σωτηρία που προσέφερε ο Χριστόσ, κατακυριεύει τον µεταπτωτικό κόσµο και
τον θάνατο θριαµβεύοντασ στην καινή
κτίση.
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ΙΙΙ. Ιεροί Κανόνες. Η εννοιολογική

χροιά και χρήση του όρου 'θάνατοσ'
στουσ Ιερούσ Κανόνεσ ακολουθεί τη
γραµµή τησ Ιεράσ Παραδόσεωσ και τησ
πατερικήσ θεολογίασ τησ πρώτησ χριστιανικήσ χιλιετίασ. Είτε υπό τη µορφή
ονόµατοσ ουσιαστικού, είτε παραγώγων
αυτού (ρηµατικών τύπων, συνθετικών
λέξεων, κ.λπ.), ο όροσ 'θάνατοσ' είναι
πολυσήµαντοσ. ∆εν λαµβάνει µόνο τισ
συµβατικέσ, για τη θεολογική γραµµατεία, έννοιεσ του βιολογικού ή πνευµατικού θανάτου, ή µε άλλα λόγια του
οριστικού τέλουσ τησ ανθρώπινησ υλικήσ ή πνευµατικήσ υποστάσεωσ. Απαντά
και ωσ αυταντώνυµο, δηλώνοντασ την
αρχή τησ αιώνιασ ζωήσ, τη νέα γέννηση
τησ υπάρξεωσ εντόσ τησ Βασιλείασ. Τούτο διδάσκει ο 51οσ Κανόνασ τησ συνόδου
τησ Λαοδικείασ, ο οποίοσ ορίζει: «ὅτι
οὐ δεW ἐν τῇ Τεσσαρακοστῇ µαρτύρων

γενέθλια ἐπιτελεWν, ἀλλὰ τῶν ἁγίων µαρτύρων µνήµασ ποιεWν ἐν τοWσ σαββάτοισ
καὶ ἐν τοWσ ΚυριακαWσ» (ΡΠ 3, σ. 218).
Παρατηρείται ότι τα διλεκτικά σύµπλοκα σχήµατα «µαρτύρων γενέθλια» και
«µαρτύρων µνῆµεσ» χρησιµοποιούνται
ωσ ταυτόσηµα στην ίδια πρόταση, προσ
αποφυγή τησ κακόηχησ επαναλήψεωσ
του πρώτου σχήµατοσ εντόσ τησ ίδιασ
περιόδου. Με αυτήν την οπτική οι συγγραφείσ του Πηδαλίου ερµηνεύουν τον
Κανόνα για να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι ο θάνατοσ των µαρτύρων ονοµάζεται και «γενέθλιοσ ἡµέρα», διότι
«µὲ τὸν πρόσκαιρον τοῦτον θάνατον
ἐγεννήθησαν εἰσ τὴν ὄντωσ ζωὴν» (Πηδάλιον, σ. 439).
Στουσ Ιερούσ Κανόνεσ απαντά και η
µεταφορική χρήση του όρου. Στον 55ο
Κανόνα το ρήµα 'ἀποθνήσκειν' λαµβάνει πνευµατικό περιεχόµενο. Σύµφωνα
µε τον Κανόνα, ωσ θάνατοσ λογίζεται η
ποινή τησ καθαιρέσεωσ. Ειδικότερα,
τιµωρούνται µε καθαίρεση οι κληρικοί,
οι οποίοι, ευρισκόµενοι σε κατάσταση
άµυνασ, φονεύουν επιτιθέµενουσ ληστέσ. Για τη δικαιολόγηση του αυστηρού
επιτιµίου τησ καθαιρέσεωσ ο Κανόνασ
επικαλείται τη ρήση «ὁ λαβὼν µάχαιραν, ἐν µαχαίρᾳ ἀποθανεWται», η οποία
αποτελεί παράφραση του Μτ 26:52 (βλ.
και Γεν 9:6, Απ 13:10). Ωστόσο, εδώ
δεν πρόκειται για ρητορικό σχήµα ή για
απλή µεταφορά. Κάτι τέτοιο θα ίσχυε,
αν ο κανονικόσ νοµοθέτησ ήθελε απλώσ
να δηλώσει το ανέκκλητο, αµετάκλητο
και διηνεκέσ τησ ποινήσ, δανειζόµενοσ
την εικόνα του θανάτου «ἐν µαχαίρᾳ».
Η χρήση του βιβλικού χωρίου έχει νοµική (κανονική) βαρύτητα και σηµασία.
Η καθαίρεση είναι µια ποινή που επιφέρει µόνιµη, οριστική, αµετάβλητη
και καθολική απώλεια τησ ιδιότητασ
του κληρικού. ∆ηµιουργείται, δηλαδή,
πλάσµα δικαίου, µια νοµική αναλογία:
ο καθηρηµένοσ κληρικόσ εξοµοιούται,
ωσ προσ την απώλεια τησ εξουσίασ και
τησ ικανότητασ τελέσεωσ και ασκήσεωσ
των ιερατικών του καθηκόντων, µε τον
θανόντα κληρικό, ο οποίοσ τελεί σε φυσική, πραγµατική -άρα και νοµική και
κανονική- αδυναµία τελέσεωσ οιασδήποτε ιεροπραξίασ ή άλλων ποιµαντικών
ή διοικητικών καθηκόντων. Ο Κανόνασ
αυτόσ είναι ένα από τα πολλά τυπικά
παραδείγµατα, τα οποία τεκµηριώνουν
τη θέση ότι η αρχή τησ ανταποδοτικότητασ τησ εκκλησιαστικήσ ποινήσ δεν έχει
ουσιοκρατικό χαρακτήρα. Η πρόκληση

σωµατικού θανάτου δεν τιµωρείται µε
σωµατικό θάνατο. Στο δίκαιο των Ιερών
Κανόνων η αναλογικότητα των ποινών
κινείται αποκλειστικώσ στη γραµµή τησ
θεραπείασ τησ ασθενούσ πνευµατικήσ

Εξώφυλλο του εβδοµαδιαίου δελτίου Bill of Morality, που ανέφερε τον
αριθµό θανάτων εντός των ορίων του
Λονδίνου κατά τον 17ο αι. Τα δεδοµένα του χρησίµευσαν ως βάση για τον
υπολογισµό της παιδικής θνησιµότητας της εποχής

καταστάσεωσ του υπαιτίου. Η αποκατάσταση τησ τρωθείσασ πνευµατικήσ υγείασ
του αµαρτάνοντοσ µέλουσ τησ Εκκλησίασ,
θα έχει ωσ φυσικό επακόλουθο την ηθική ανακαίνιση του προσώπου του, την
επανασύνδεσή του µε το ευχαριστιακό
σώµα τησ Εκκλησίασ και ωσ παρεπόµενη αλλά εξίσου σηµαντική συνέπεια
το κοινωνικό όφελοσ, από τη µετέπειτα
ορθή συµπεριφορά του (άρση των συνεπειών τησ βλάβησ που προκάλεσε
ή περιορισµό αυτήσ, ανάληψη ωφέλιµων κοινωνικών ρόλων, κ.λπ.). Γι’
αυτόν τον λόγο, εξαρχήσ εκλείπουν
από το corpus των Ιερών Κανόνων,
ποινέσ του κοσµικού (ρωµαϊκού και
βυζαντινού) δικαίου, όπωσ η ποινή
του θανάτου, του ακρωτηριασµού, του
εξανδραποδισµού, του σωµατικού κολασµού, κ.ά. Ο θάνατοσ ωσ βιοτικό
περιστατικό αποτελεί στοιχείο τησ
αντικειµενικήσ υπόστασησ διαφόρων εκκλησιαστικών εγκληµάτων,
όπωσ του φόνου, τησ συγγενοκτονίασ, τησ αµβλώσεωσ, τησ φαρµακείασ
και τησ αυτοκτονίασ. Η ανθρώπινη
ζωή, στο δίκαιο των ιερών Κανόνων,
ευρίσκεται στην κορωνίδα των προστατευοµένων εννόµων αγαθών. Για
τον λόγο αυτό, οι κανόνεσ τιµωρούν
αυστηρότατα τα εγκλήµατα κατά τησ
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ζωήσ και απαγορεύουν, υπό προϋποθέσεισ, την εκκλησιαστική κήδευση
των αυτοκτονούντων. Περισσότερα
για την κανονική µεταχείριση τησ
αυτοκτονίασ βλ. στο λήµµα «Στέρηση
εκκλησιαστικήσ κηδεύσεωσ». Ε.ΧΡΙ.
ΙV. Θάνατος εγκεφαλικός. Ο εγκεφαλικόσ θάνατοσ (brain death), είναι το
κλινικό σύνδροµο που ορίζεται ωσ µη
αναστρέψιµη παύση τησ λειτουργίασ
ολόκληρου του εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένησ και τησ αυτόµατησ
εγκεφαλικήσ λειτουργίασ που είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση τησ ζωήσ
στον ανθρώπινο οργανισµό.
Χαρακτηρίζεται από τη µόνιµη απώλεια τησ λειτουργίασ του εγκεφαλικού
φλοιού και του εγκεφαλικού στελέχουσ, η οποία εκδηλώνεται µε την
απουσία ανταπόκρισησ σε εξωτερικά ερεθίσµατα, απουσία στελεχικών
αντανακλαστικών και άπνοια. Η διάγνωση υποστηρίζεται µε ένα ισοηλεκτρικό ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα για
τουλάχιστον 30 λεπτά, απουσία υποθερµίασ και καταστολήσ του κεντρικού
νευρικού συστήµατοσ.
Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου
είναι καταρχήν κλινική. Τα κλινικά κριτήρια διάγνωσησ είναι:
1. Κώµα (βαθµολογία 3 στη Κλίµακα
Γλασκόβησ)
2. Μόνιµη και διαρκήσ άπνοια.
3. Απουσία αντανακλαστικών εγκεφαλικού στελέχουσ, δηλαδή:
α) µηδενική αντίδραση κορών στο φωσ
- κόρεσ σε µέση θέση και µε διαστολή
4-6 mm
β) απόντα αντανακλαστικά κερατοειδούσ
γ) καµµία αντίδραση στο ψυχρό
δ) απουσία φαρυγγικών αντανακλαστικών
ε) απώλεια βήχα κατά την αναρρόφηση
τησ τραχείασ
στ) απόντα αντανακλαστικά θηλασµού
σε βρέφη και νεογνά
ζ) µη λειτουργία του αναπνευστικού κέντρου, όταν PaCO2 είναι 60mmHg ή
+20mmHg πάνω από το συνηθισµένο
επίπεδο PaCO2 του ασθενούσ (υπερκαπνοία). Προσοχή πρέπει να δίνεται
σε ασθενείσ µε χρόνια αποφρακτική
πνευµονοπάθεια.
Βοηθητικέσ µέθοδοι ελέγχου για τον
καθορισµό του εγκεφαλικού θανάτου:
α) Παναγγειογραφία Εγκεφάλου
β) Ηλεκτροεγκεφαλογραφία
γ) ∆ιακρανική υπερηχογραφία µε σύστηµα Doppler

